
Verslag van de jaarvergadering voetbal d.d. 14 oktober 2019.

Aanwezig: leden van het bestuur: Wim van Riezen, Daniel Eizinga en Arno Steg; afwezig: Koos 
Marissen. Voor de aanwezige leden wordt er verwezen naar de presentielijst, de lijst met afwezigen 
met kennisgeving  wordt hier niet getoond ivm AVG.

Opening: 
Bestuurslid, Wim van Riezen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wim vraagt,
staande de vergadering, om een minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen voetbaljaar zijn
ontvallen.  Verder  heeft  Wim de  mededeling  dat  deze  avond  Folkert  Eizinga  is  gevraagd  om de
notulen te maken. Ook staan we even stil bij het feit dat onze erevoorzitter, Sierd de Boer, vorige
week zaterdag geheel onverwachts is opgenomen in het ziekenhuis, maar naar omstandigheden is
Sierd vrij stabiel en herstellende van een zware longontsteking. Vervolgens zal er een presentielijst
langs  gaan.  Er  word aangegeven dat  er  in  de  vorige  notulen geen namen maar kruisjes werden
genoteerd,  dit  i.v.m.  de  privacywet.  De  leden  die  geen  notulen  of  andere  mail  ontvangen  van
Stânfries, kunnen hun e-mail  adres noteren op de achterkant van de presentielijst. Deze lijst dient
dan tevens voor toestemming om de namen te noteren in de notulen.

Notulen van jaarvergadering 2018:
Op de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar zijn geen op of aanmerkingen  en worden door
de vergadering goedgekeurd. 

Samenvatting / Jaaroverzicht 2018/2019:
Hierin neemt Daniel Eizinga het woord en geeft een korte terugblik. Daniel geeft aan dat het huidige
bestuur er al een tijdje zit, maar beschouwen zich nog  wel als een vrij nieuw en jong bestuur. Er zijn
door het huidige bestuur een aantal doelstellingen gesteld en de meeste daarvan zijn wel gehaald.
Toch benadrukt Daniel dat er nog zeker een aantal zaken zijn waarbij het bestuur zeker niet zonder
de vrijwilligers kan. 
*Op het sportieve vlak qua jeugd gaat het zeker goed, 50 procent van de jeugd werd kampioen en
ook  blijft  de  jeugd  dit  seizoen  trouw  aan  de  vereniging.   Ook  het  aanstellen  van  de  nieuwe
hoofdtrainer, Mark Schapelhouman , heeft hier een bijdrage in. Het bestuur is  van mening dat de
hoofdtrainer ook de oudste jeugd binnen Stânfries zou moeten trainen, zodat Mark inzicht heeft op
de  ontwikkelingen  rondom  de  elftallen.  Voor  de  wintermaanden heeft  Stânfries  de  sporthal  tot
beschikking zodat de jeugd gewoon door kan trainen. Ook is er inmiddels een nieuw zaalvoetbalteam
op de vrijdag.
* Ook groeide de vereniging met 22 nieuwe, spelende leden. Het aantal vrijwilligers bij de club staat
op 80 personen. Wel heeft het bestuur een VOG in het leven geroepen, dit betekend een Verklaring
Omtrent Gedrag. 
*Wat ook heel goed gaat is Sportlink, hier maken steeds meer mensen gebruik van. Verder is  er
binnen de vereniging tevens de mogelijkheid om een scheidsrechterscursus te volgen. Dit mede om
met name onze jeugdelftallen een goede begeleiding te geven. 
*Voor  wat  betreft  de  kantine  zijn  er  aanzienlijk  meer  inkomsten  gegenereerd.  Mede  door
promotie/degradatie  wedstrijden,  het  Jan  Snoek  toernooi  en  thema-avonden  waar  onder  het
Oktoberfest enz. 
*De sponsorcommissie heeft in korte tijd maar liefst 20 nieuwe reclameborden binnen gehaald, dit
ook mede de 2 vrijwilligers van de maandagochtend ploeg (MOP)
*Stânfries heeft ook qua samenwerking niet stilgezeten, zo werd i.s.m. Gert-Jan Hilarius, de man van
het onderhoud van de velden, de robot ingeschakeld om op de beide speelvelden de belijning aan te
brengen. Trajectum, wat ook de Zeuvenakkers onder zijn hoede heeft, is bereid gevonden om de
kleding te wassen voor een seniorenelftal. Ook zullen deze mensen af en toe klusjes op en rondom
de velden doen.  In ruil  daarvoor mogen zij  dan de kleedkamers  en de velden gebruiken bij  een



activiteit  van  de  Zeuvenakkers.  Ook  de  gemeente  Ooststellingwerf  huurt  de  bestuurskamer  van
Stânfries voor de gemeenteploeg. Zij verruilen hun schaftkeet voor de bestuurskamer.
*Eindconclusie, veel positieve ontwikkelingen binnen de vereniging, maar ook wel een kritische noot
richting onszelf want er moet ook nog veel  veranderen c.q. verbeteren. Denk hierbij aan materialen,
aanpak bierhok, verduurzamingplan enz.

Bestuursverkiezing:
Wim van Riezen geeft aan dat Koos Marissen niet meer zal terugkeren als bestuurslid, dit heeft te
maken met ernstige gezondheidsproblemen. Nu er niemand is die op dit moment plaats wil nemen in
het bestuur word er besloten dat de functies binnen het huidige bestuur als volgt zullen worden
verdeeld:
Wim van Riezen voorzitter
Daniel Eizinga secretaris
Arno Steg penningmeester

Het bestuur richt zich op haar kerntaak: het besturen van de vereniging. Leidinggeven aan de gehele
vereniging. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend
en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. De hoofdgedachte is besturen
op afstand.  Dat  wil  zeggen dat  het  bestuur  het  beleid in  grote lijnen uitzet,  maar  de  uitvoering
overlaat aan de diverse commissies.Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies. Het
bestuur is  eindverantwoordelijk voor het  gehele beleid van de vereniging.  Dit  impliceert dat  het
bestuur ter allen tijde een beslissing of advies van één der commissies kan overrulen.



Pauze

Verslag kascommissie:
Sytze Westerveen, Harry Poutsma en Hielke Eizinga zitten in de kascontrole, Westerveen neemt het
woord namens hun drieën en kan vermelden dat de kas goed is bevonden en dat de vereniging nog
jaren vooruit kan met deze penningmeester. Sytze moet echter aftreden en de vraag is aan de leden
wie hem wil opvolgen. Yvonne Klein zal zijn taak waarnemen. Yvonne word dus benoemd als reserve
kascommissie.

Financieel verslag:
Het financieel verslag ligt ter inzage op tafel  en er zijn geen vragen richting de penningmeester, Arno
geeft uitleg bij de cijfers. We sluiten het jaar af met een positief resultaat. De grootste kostenpost is
en blijft de energienota. Op dit moment is het eigen vermogen van de club ongeveer € 15.000,00 en
groeiende. Namens de leden is alles heel duidelijk en het verslag wordt dan ook goedgekeurd. 

Begroting:
Ook over de begroting zijn geen vragen, ook daar een beknopte uitleg van de penningmeester. We
gaan het sportjaar in met een positieve begroting.

Rondvraag:
Esther Smink namens het dames team, dit team heeft al eens gevraagd om nieuwe sokken, maar zijn
nooit  gekomen.  Esther  is  van mening  dat  het  eigenlijk  wel  schandalig  is  dat  ze  zo  lang moeten
wachten. Bestuur geeft  aan dat er geen enkel  team is die sokken van de vereniging krijgt.  Ook
trainingspakken  zouden niet  zijn  besteld volgens Esther,  dit  heeft  mede te  maken dat  er  in  het
verleden sprake zou zijn van het opheffen van het damesteam en dat de sponsor commissie daarom
in overleg met de sponsor heeft gekozen om niet geld in dit team te steken, maar in een doel te
steken waarvan meer zekerheid is dat deze jarenlang meegaat. 

Bernard de Graaf wil graag weten waarom het 2e team op het B-veld moet voetballen, hij vraagt zich
af of dat te maken heeft met de thuiswedstrijden van de A en B junioren op zaterdag. Het bestuur
moet op dit moment het antwoord schuldig blijven want het is niet bekend wie dit beslist heeft.
Vervolgens vraagt Bernard of er op het trainingsveld een lamp kan worden vervangen, hier zal het
bestuur zich over buigen. Volgens Bernard ben je voor € 200,00 al klaar, dus om het geld hoeft het
niet over te gaan. Arno geeft aan dat het zeer waarschijnlijk is dat er binnenkort geld vrijkomt voor
nieuwe verlichting op het trainingsveld en dus daar eerst op wil wachten om geen dubbele uitgaven
te hebben. En dan de trainingsballen, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Is daar een passende
oplossing voor. Wim geeft aan dat er  een aantal  containers zijn aangeschaft  en dat er  ballen in
komen voor 2 elftallen per container. Het is wel een proef want de ballen moeten ook goed kunnen
drogen. Wordt vervolgd.

Roel Stoker heeft van zijn werkgever wegenverf gekregen voor de betonnen paaltjes rondom het
veld. Roel denkt dat het verstandig is om deze  te verven na de winterstop ook omdat hij dan meer
tijd kan vrijmaken en het weer waarschijnlijk beter meewerkt. Wel vraagt Roel een aantal vrijwilligers
die de paaltjes tegen die tijd kunnen schoonmaken en de gebladerde verf kunnen verwijderen.

Sabine Hoogewerf vraagt zich af of het oud ijzer, wat er in de hoek ligt op het B-veld, verwijderd kan
worden want het is a: geen gezicht en b: kinderen gaan er spelen en kunnen zich hieraan ernstig
verwonden. Bestuur beloofd dat hier wat aan gaat gebeuren. 

Denny Eizinga kan melden dat het 3e elftal slechts 4 intrapballen heeft. Is er een mogelijkheid dat dit
er 5 kunnen worden. De leidster, Sofia  kan zich wel gaan melden bij Bernard en krijgt dan een extra
intrapbal. Ook heeft Denny zijn vraagtekens bij het passen van de trainingspakken in het verleden. Er



is nooit meer iets over gehoord. Dit sponsorgeld is eerst gebruikt voor een jeugdteam volgens Arno.
Wel geeft de penningmeester aan dat dit zeker beter had moeten worden gecommuniceerd, en dat
deze wijze van werken dan ook zeker geen schoonheidsprijs verdiend. Het bestuur wil ook graag dat
er één kledinglijn binnen de vereniging blijft, mocht er dus een team zijn binnen Stânfries die zelf een
welwillende sponsor heeft gevonden meld je dan graag even bij het bestuur.

Verder is er niks meer aan de orde en kan de voorzitter de vergadering sluiten om 21.00 uur. Bestuur
bedankt een ieder voor zijn of haar komst en wenst een allen een sportief seizoen.

Met vriendelijke sportgroet,
Folkert Eizinga


