
Notulen Algemene ledenvergaderig FC Burgum d.d. 07-12-2020  

Locatie : Nije Westermar (sportcafé) 

Aanvang:20.00 uur 

Notulen: G. Haagsma 

Aanwezig: 28 personen (fysiek) 9 personen (livestream 

mka: J.H. Jonker, J. Kingma en G. Wijmenga (allen AB) S. Bosma en S. Stelpstra (leden) 

Opening 

Voorzitter D. vd Woude trapt af en heen alle aanwezigen welkom, een speciaal welkom in het ‘Nije 

hûs, de ‘Nije Westermar’ want dit betreft de 1e ALV vanuit deze prachtige nieuwe omgeving, het 

sportcafé. Er wordt ter inleiding een filmpje getoond op het scherm, waarbij zichtbaar wordt wat er 

in het afgelopen half jaar allemaal op en rond het sportcomplex is gebeurd. Indrukwekkend wat er 

allemaal gedaan en gepresteerd is door onze vrijwilligers. Er gaat nog een speciaal woord van dank 

naar de leden van de ‘mop’ en ‘vop’, die er extra druk mee geweest zijn. Dit wordt onderstreept door 

ene applaus uit de zaal. 

Vervolgens wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de personen, die ons in de 

afgelopen periode zijn ontvallen. 

Vaststellen agenda 

Er zijn geen wijzigingen dan wel aanvullingen op de voorliggende agenda 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken 

Notulen ALV 02-07-2020 

De notulen van de vorige ALV d.d. 07-02-20 worden doorgenomen en zonder opmerkingen 

vastgesteld 

Jaarverslag 

Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder opmerkingen vastgesteld  

Presentatie financiën 

De penningmeester Richard vd Vliet neemt ons aan de hand van een ppp mee door de financiën. 

Als eerste worden de jaarcijfers 2019/2020 (1.7.2019 t/m 30.6.2020) doorgenomen en ook 

vergeleken met de begroting 2019/2020. Door de corona zijn deze cijfers sterk beïnvloed. 

Kantineopbrengsten waren t/m februari 2020 nog wel hoger dan begroot, maar uiteindelijk lager 

uitgevallen. Deze lagere kantineopbrengst werd deels nog gecompenseerd door overige opbrengsten 

(bingo, verhuur ed). Veel lasten zijn door de corona ook gedaald, zo is er subsidie ontvangen voor 

trainers, hebben vrijwilligers een deel van hun vrijwilligersvergoeding ingeleverd en zijn er minder 

kosten gemaakt voor kantine, knvb ed. Per saldo was het reguliere resultaat nog in de lijn met 

begroot. Als volgende worden de eenmalige lasten zoals fusiekosten, aanschaf kleding, BOSA 

subsidie en verkoop BCV accommodatie besproken en toegelicht. 



De balans per 30 juni 2020 besproken, deze bestaat de balans voornamelijk uit liquide middelen en 

eigen vermogen.  

Aan de leden gevraagd om positieve resultaat over 2019/2020 toe te voegen aan 

bestemmingsreserve voor investeringen in sportcomplex. Dit voorstel door de leden aangenomen. 

Als laatste aandacht besteed aan de actuele financiële situatie van onze vereniging, mede in 

vergelijking tot begroting 2020/2021 zoals op vorige ledenvergadering gepresenteerd. Het wegvallen 

van netto kantine inkomsten (kantineopbrengsten -/- inkoopkosten), heeft forse impact op onze 

vereniging. Dit verlies wordt deels opgevangen door lagere uitgaven voor KNVB, huur velden en 

wedstrijdkosten en overige opbrengsten zoals overheidssubsidies (NOW en TVL) en bingo 

opbrengsten. Verder heeft een latere oplevering van Nije Westermar voor ons tov de begroting een 

financieel voordeel mbt rente en aflossingen. 

 

Vragen:  

P. Dijkman vraagt of de sponsorinkomsten van FC Burgum hoger of lager zijn, dan de totale 

sponsorinkomsten van de voormalige moederverenigingen.  De sponsorinkomsten van FC Burgum 

zijn hoger en Gauke Haagsma geeft hier vanuit zijn rol als voorzitter sponsorzaken een korte 

toelichting op. 

P. Schols heeft een vraag mbt de lening die FC Burgum aan zou gaan, zoals in de vorige ALV was 

gemeld. Schols vraagt zich af waarom deze niet op de balans staat. Vd Vliet legt uit, dat de balans is 

opgemaakt over het afgelopen seizoen en dat we tijdens het afgesloten seizoen nog niet bij de 

notaris waren geweest, waardoor de lening nog niet waas meegenomen op de balans.  

De voorzitter bedankt en de penningmeester voor het overzicht en complimenteert hem voor vooral 

ook voor de wijze waarop hij vooral het uitgavenpatroon in de peiling houdt. 

Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond uit de leden Hielke de Boer en Sietse van der Meer, waarbij Sietse 

aftredend is. Sietse werd door de voorzitter bedankt voor zijn bijdrage en nam na 1 jaar afscheid van 

de kascommissie en wordt opgevolgd door reservelid Goos Ganzevoort, wiens positie wordt 

ingenomen door Jaap Kingma die zich na een oproep onder de aanwezigen beschikbaar stelt. 

Vervolgens legt Hielke de Boer uit, dat ze financiële administratie hebben door genomen en dat alles 

keurig voor elkaar was en dat hij de aanwezigen vraagt om décharge, hetgeen met instemmend 

applaus wordt geaccordeerd. 

Stand van zaken accommodatie 

Sportcafé - De voorzitter neemt ons in vogelvlucht mee mbt de stand van zaken en komt daarbij nog 

even terug op de politieke verwikkelingen rond o.a. de openingstijden van het sportcafé, waarbij het 

politieke debat niet altijd op even nette wijze is gevoerd. De voorzitter heeft tijdens de perikelen 

gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens een gemeenteraadsvergadering en daar het 

standpunt van FC Burgum verwoord. Het concept uitgangspunt om in samenwerking met de overige 

clubs, die gebruik maken van de Nije Westermar, het sportcafé te bestieren. We willen daarbij beslist 

niet in het vaarwater van de reguliere horeca zitten en hebben daartoe goede afspraken gemaakt, 

welke volgende week zullen worden bekrachtigd door het ondertekenen van het ‘horeca convenant’ 



Kort gezegd komt het erop neer, dat de het sportcafé op zaterdag te 19.00 uur dicht gaat, waarna de 

mensen die daar nog behoefte aan hebben hun vertier in de reguliere horeca in Burgum kunnen 

zoeken. Op de speeldata van de korfbalclub zal de korfbalclub zorgen voor bemensing van de bar en 

zal er tussen 19.00 en 20.30 uur geen alcohol worden geschonken. 

Rookvrij sportpark – we willen de komende jaren toewerken naar een geheel rookvrij sportpark 

(wettelijke verplichting in 2025). Er zal volgens een stappenplan worden gewerkt: 

1. Tijdens jeugdvoetbal op zaterdagmorgen wordt er niet gerookt langs de lijn 

2. ’s-Middags wordt een ruimte gecreëerd waar de rokers terecht kunnen 

Lytse Westermar – De start van de bouw staat gepland voor 2021 en zal gepositioneerd worden aan 

de kopse kant ten zuiden van veld 3. Er zal een beroep op de leden gedaan worden om zoveel 

mogelijk dmv zelfwerkzaamheid te realiseren. 

Velden – Er is belangstelling van een projectontwikkelaar, die wil bouwen op de voormalige vv 

Bergumvelden 1 en 3, de meeste oostelijk gelegen velden. Als dit voor 2025 gerealiseerd wordt, dan 

zou FC Burgum recht hebben op een vergoeding van €12,- per m2 . De gemeente moet de plannen 

nog beoordelen en dit zal in februari 2021 op de agenda komen van de gemeenteraad komen. Het 

gevolg van het inleveren van 2 velden betekent, dat er op zaterdagmiddag een uitbreiding van het 

aantal jeugdwedstrijden wordt voorzien. 

Jan van Arkel vraag wat er met het oude veld 7 gebeurt, dat een aantal jaren tbv extra accommodatie 

‘tijdelijk’ werd afgestaan. De voorzitter geeft aan, dat dit veld niet meer terug keert als beschikbaar 

speelveld voor FC Burgum. 

Bestuurswisseling 

Gauke Haagsma, die als voorzitter sponsorzaken vanaf de start heeft meegedraaid in het bestuur, 

treedt af en wordt opgevolgd door Chris van Buiten. De voorzitter bedankt Gauke voor het vele werk 

in de afgelopen jaren en onderstreept dit dmv een prachtig aandenken in de vorm van reclamebord  

met tekst, ontworpen door Haye van Dekken, bloemen en een diner bon. Gauke blijft als relatie- 

beheerder actief binnen de sponsorcommissie. Chris stelt zich kort voor aan de leden en geeft te 

kennen de uitdaging graag aan te gaan.  

Voetbalzaken 

De voorzitter ‘voetbalzaken’ Ate Ritsma  neemt ons mee naar het voetbalgedeelte, uiteindelijk het 

belangrijkste item binnen een voetbalvereniging, dat helaas meestal de minste aandacht krijgt 

tijdens vergaderingen etc.. Ate geeft aan dat we met z’n alen hoopten op een prachtig 

voetbalseizoen, maar het Corna virus maakte het spelen va wedstrijden al snel weer onmogelijk. Er 

werd een beroep op de creativiteit van de trainers gedaan en gelukkig is er nog steeds volop plezier 

tijdens de ‘aangepaste trainingen’. Er is daardoor gelukkig nog geen ledenverlies en dat is 

zondermeer positief te noemen. Verder is het fijn, dat we 3 trainers hebben die zijn geslaagd voor de 

trainerscursus en zo mochten Reinder van der Heide, Jan Maurice Stelwagen en Abe Koopmans het 

diploma UEFA-C diploma in ontvangst nemen. Proficiat heren.  Verder zijn de zaaltrainingen voor de 

jongste jeugd weer gestart en staat er een zaalvoetbaltoernooi gepland voor JO13 t/m JO19. 

Een verrijking voor de club is de introductie van het G-voetbal. Onder de leiding van 4 enthousiaste 

trainers is een start gemaakt met 12 spelers/speelsters die elke donderdagavond een uur hun 

kunsten mogen vertonen tijdens de traingen.  Als kritische noot doe Ate een oproep aan de trainers 



om in hun trainingskleding te zoeken naar sleutels van het sleutelkastje want er zijn sleutels zoek, 

waardoor een aantal trainingen niet door kon gaan. De sleutels moeten dus zsm terug komen. 

Verder doet Ate een oproep aan de leden om de doeltjes na de trainingen weer te verwijderen van 

het kunstgras, a. omdat het veld (met name veld 1)beschadigd wordt als de doeltjes te lang op de 

zelfde positie blijven staan, er indrukken achterblijven en b. omdat de onderhoudsploeg anders zelf 

alle doeltjes moeten verwijderen en dit ten koste van het onderhoud gaat. 

Ate sluit af met het positieve bericht dat de samenwerking met Henk Konings als trainer van ‘mannen 

1’ een vervolg krijgt en het contract weer met een seizoen verlengd wordt. De komende weken 

volgen de gesprekken met andere leiding en trainers binnen onze club. 

Vrijwilligersbeleid 

De voorzitter neemt voor Jan Harmen Jonker waar mbt Algmene zaken / vrijwillgerszaken. Onze 800 

leden kunnen alleen maar hun sport beoefenen dankzij de 280 vrijwilligers, die dit mogelijk maken. 

Dit is een fantastisch aantal doch kan hier een dar nog wel aan aanvulling gebruiken, met name 

tijdens corona perikelen rondom wedstrijddagen was er extra inzet nodig en het was fijn om te zien, 

dat mensen zich spontaan aanmelden om een bijdrage te leveren. Als straks het sportcafé open gaat, 

zullen we extra mensen nodig hebben om de bar blijvend te bezetten. Bij deze een oproep om u aan 

te melden. We erkennen dat het belangrijk is om de vrijwilligers te laten merken, dat hun inzet wordt 

gewaardeerd en dat er erkenning voor hun werk is. Het bestuur probeert hier op gepaste wijze 

aandacht aan te besteden, zoals het verstekken van de FC Burgum sleutelhanger afgelopen seizoen. 

Het bestuur zal hier ook in de toekomst proberen de juiste invulling aan te geven. 

Rondvraag 

Jan van Arkel heeft een vraag nav de verspreiding van de presentatiegids, die niet overal bezorgd zou 

zijn. Het is inderdaad bekend, dat hier een hiaat is zit met name in de verspreiding buiten het dorp. 

Er wordt gewerkt aan een oplossing. 

Bokke de Groot vraagt wat de visie van het bestuur is mbt ‘walking football’. Dit is nog steeds 

onderwerp van gesprek binnen het bestuur / voetbalzaken, maar is ivm andere prioriteiten in de 

afgelopen periode, tijdelijk naar de achtergrond verdwenen, maar er wordt nagedacht over een evt 

nieuwe inventarisatieronde. 

Afsluiter 

Als afsluiting wordt nog een filmpje getoond waarin de vz voetbalzaken laat blijken ook over andere 

kwaliteiten te beschikken en op professionele wijze kondigt hij de ‘Krystbingo’ aan welke a.s. vrijdag 

weer online gespeeld zal worden.  Hij roept deelnemers daarbij op om op tijd bingokaarten aan te 

schaffen. Tevens is er een verloting tbv het sportcafé welke in samenwerking met ‘de Herauten’ en 

‘Modestodûns’ zal worden georganiseerd. 

Sluiting – nabrander 

Voorzitter vd Woude sluit hierna de vergadering  en benoemt daarbij dat de Nieuwjaarsreceptie ivm 

het Covid ’19 virus niet op de ‘normale wijze’ plaats zal vinden, maar dat er wordt nagedacht over 

een ‘on line’ alternatief.  Hierna wordt een ieder wel thuis en fijne Kerstdagen en goede jaarwisseling 

gewenst. 


