
 
  Sportpark Eekeburen - Smidshornerweg 51, 9822 TL Niekerk - 0594 - 503 209 
   

Aan:    

Algemene Ledenvergadering (Teams) 
 
Aanwezig bestuur: A.H. Doornbosch (vz.), S. Starkenburg, S. Visser, A. van der Veen, G. Bos,  

D. Reitsma, P. Visser (not.) 
 
Afwezig leden:  F. Huizinga, R. Poll, G. Sinnema, S. van Hussel, J. de Bruin, J. Wiersma,  

R. Wiersma, J. de Boer, K. Huizinga, R. Hazekamp, R. Pot, B. Oosting, J. Witte, 
H. v.d. Veen, F. Buikema, T. v.d. Vries, A. Roffel, M. Tilman, S. Teitsma, H. Kijf, 
M. Oosting, P. Bouma, M. Veenstra 

 
Datum: 26 februari 2021   
Aanvang:  20.00 uur 
 
 

Notulen 
 

1. Opening          
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  
 
We staan stil bij het overlijden van Egbert Renkema en Piet van den Vries. 

 
2. Notulen vorige vergadering d.d. 22 november 2019    

De notulen zijn vastgesteld.  
 

3. Mededelingen           
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.  
 

4. Portefeuilles          
Wedstrijdzaken  

- Alle leden hebben voorafgaand aan de ledenvergadering informatie ontvangen omtrent de 
wedstrijdzaken. Dirk Reitsma ligt tijdens de vergadering nog e.e.a. toe.  
 

- Wat betreft de wedstrijdzaken was het natuurlijk een jaar waarin het veel te rustig was. In het 
seizoen 2019/2020 is helaas maar de helft van de competitie gespeeld en ook in het huidige 
seizoen zijn de meeste teams op slechts vier wedstrijden blijven steken. 
Helaas is duidelijk geworden dat er dit seizoen niet meer gevoetbald mag worden. Er wordt 
nu geïnventarisserd of er een Regiocup georganiseerd kan worden met voetbalverenigingen 
uit de regio. Het 1e elftal zal hier niet bij aansluiten, hiervoor is een ander initiatief met 
verschillende verenigingen opgezet.  
 
De data voor de 45+ wedstrijden blijven voorlopig staan, de KNVB zal aangeven of en wanneer 
er gestart kan worden. 
 
Scheidsrechters bij de senioren blijft een groot probleem. Wanneer dit probleem niet 
opgelost kan worden gaan we er naar toe dat senioren spelers zelf zullen moeten gaan 
fluiten.  

 
 



 
 
 
Jeugdzaken   

- Alle leden hebben voorafgaand aan de ledenvergadering informatie ontvangen omtrent de 
jeugdzaken. Alexander van der Veen ligt tijdens de vergadering nog e.e.a. toe.  

 
- De start van dit seizoen gaat ook gebukt onder het covid 19 virus. Hierdoor liep de start niet 

zoals wij voor ogen hadden. Het is zoeken naar andere vormen van communicatie om 
iedereen van de benodigde informatie, betreffende de seizoenstart, de spelregels en 
vlaginstructies, te voorzien. Dit is dus wat rommelig verlopen. De komende competitie hopen 
wij op een normale start. 

 
- We hebben een vraag ontvangen met betrekking tot de Voetbal Techniekschool (VTS): 

De VTS voetbalschool is dit seizoen ook begonnen met de training voor de JO12. Als ik naar de 
begroting kijk, zie ik dat zij meer betaald krijgen dan daarvoor. Echter vraag ik mij af, waarom 
dat is? Het aantal trainers dat trainingen verzorgd is hetzelfde gebleven als hiervoor. Er waren 
altijd twee trainers en dat is nog steeds het geval. Er staat nu 1 trainer  bij de JO12 en 1 trainer 
op de rest van de jeugd (JO7 t/m JO11). Deze trainer staat ook altijd bij een onderdeel 
/oefening en kan dus niet de gehele training overzien. De jeugdtrainers van VV Niekerk staan 
bij andere onderdelen/oefeningen en worden dus niet begeleidt door de VTS. Vorig seizoen 
liep er 1 trainer langs de jeugdtrainers en werden zij begeleidt. Dit is volgens mij belangrijk 
voor de voetballende jeugd en voor de jonge trainers.   
Volgens mij was het de bedoeling om de VTS 5 jaar in te huren, zodat zij onze jonge 
jeugdtrainers ook kunnen opleiden en daarna weer afscheid te nemen, zodat onze 
jeugdtrainers het kunnen over nemen. Zoals het nu gaat, zie ik daar geen toekomst in. De 
jonge trainers worden namelijk totaal niet begeleid.   
Er loopt op dit moment  volgens mij 1 jonge trainer met talent bij. Ik hoop dat dit ook door het 
jeugdbestuur wordt gezien. En dat hij ook verder wordt begeleid vanuit de club. Anders raak je 
zulke jongens kwijt. 
 
Antwoord: 
Constatering dat het bedrag hoger is dan vorig seizoen is juist. 
Wij hebben nog aardig moeten onderhandelen. VTS heeft aangeven dat het voor hen niet 
haalbaar is om de bedragen hetzelfde te houden de offerte was te scherp. Het verschil is 250 
euro.  
De doelstelling is inderdaad dat naar 5 jaar onze jonge jeugdtrainers zelfstandig trainingen 
kunnen geven.  Wij zijn niet altijd in de gelegenheid om bij de trainingen van VTS te kijken. 
Mochten er door leiders/ trainers/begeleiders zaken opvallen horen wij dat graag zodat wij 
dat samen met VTS kunnen oplossen. Hoe eerder aan de bel wordt getrokken hoe beter. Er 
wordt contact met VTS gezocht.  
 

- We hebben een vraag ontvangen met betrekking tot de samenstelling van de 
Jeugdcommissie: 
a. Er staat dat Abel Huizinga algemeen ondersteunend is. Is dat hetzelfde als technisch 
coördinator ‘jeugd’trainers of is hij daar mee gestopt?  
b.  Sjoerd Visser is toch algemeen bestuurslid technische zaken, dus niet van de het 
jeugdbestuur. En hij is toch ook geen coördinator trainers?   
 
Antwoord: 
Sjoerd is bestuurslid technische zaken (dit betreft de gehele vereniging) en sluit om deze 
reden ook aan bij de jeugdcommissie. Dit hoeft niet een permanente invulling te zijn, maar wij 
hebben deze keuze nu eerst gemaakt.  
Abel ondersteund Sjoerd voor wat betreft de jeugd hierin. Abel is dan ook aanspreekpunt 
voor wat de jeugd betreft. Zijn taak is niet veranderd.  
De trainers vallen uiteindelijk onder technische zaken.  
 

 



 
Algemene zaken 

- Alle leden hebben voorafgaand aan de ledenvergadering informatie ontvangen omtrent de 
Algemene zaken. Auke Henk Doornbosch ligt tijdens de vergadering nog e.e.a. toe.  

 
- In seizoen 2019/2020 is gerealiseerd: Entreehokje geplaatst (najaar 2019); Nieuwe kozijnen 

achterzijde kleedkamers (januari 2020); Reiniging kleedkamers i.v.m. schimmelvorming 
(zomer 2020).  

 
- Voor seizoen 2020/2021 is er een nieuwe overkapping voor de kantine geplaatst. 

 
Technische zaken  

- Alle leden hebben voorafgaand aan de ledenvergadering informatie ontvangen omtrent de 
Technische zaken. Sjoerd Visser ligt tijdens de vergadering nog e.e.a. toe.  

 
- De trainingen voor de senioren mogen hervat worden tot de leeftijd van 27 jaar. We zullen 

hierin geen onderscheid maken, we dienen ons aan de huidige Coronamaatregelen te 
houden. 

 
- Het contract van Joey Witte als trainer van het 1e elftal wordt verlengd. De prestaties zijn 

goed en de spelers zijn tevreden. 
 

- Het is onzeker of het zondagelftal volgend seizoen nog door zal gaan. Op dit moment zijn er 
13 spelers, waarvan 3 nog onzeker. Het is zeer jammer dat er na al die jaren waarschijnlijk 
volgend seizoen geen zondagelftal meer is.  
Er zijn wel een aantal spelers die hebben aangegeven door te willen gaan in een 35+ team.  
 

- Voor het 1e elftal wordt er, nu de competities niet door mogen/kunnen gaan, een Regionale 
minicompetitie georganiseerd. Deelnemers zijn: S.V. RWF, De Wilper Boys, V.V. Niekerk, V.V. 
Opende en F.C. Grootegast. Uiteraard vindt dit alleen plaats wanneer de Coronamaatregelen 
dit toelaten.  
Voor alle andere elftallen wordt er een Regiocup vanuit de KNVB georganiseerd.  
 

- De jeugd heeft gelukkig wel kunnen trainen de afgelopen periode.  
 

Financiële zaken 
- Alle leden hebben voorafgaand aan de ledenvergadering informatie ontvangen omtrent de 

Financiële zaken. Stephan van Starkenburg ligt tijdens de vergadering nog e.e.a. toe.  
 

- Er is voor dit seizoen geen begroting gemaakt, aangezien er nog veel onzekerheden zijn in 
verband met de huidige Coronamaatregelen.  

 
- De Kascommissie bestaat uit Alexander van der Veen en Sjoerd Visser (destijds nog geen 

bestuursleden). Alexander geeft aan dat zij geen onevenredigheden hebben gevonden. Er 
wordt charge verleend.  

 
- De nieuwe Kascommissie bestaat uit Sjoerd Visser (nog 1 jaar) en Fokke Buikema (2 jaar).  

 
5. Scheidsrechterszaken        

- Alle leden hebben voorafgaand aan de ledenvergadering informatie ontvangen 
omtrent de Scheidsrechterszaken. Fré Huizinga ligt nog e.e.a. toe tijdens de 
vergadering.  

 
- Dik de Vries heeft afscheid genomen van de Scheidsrechterscommissie. Dik wordt 

bedankt voor zijn inzet van meer dan tien jaar.  
 



 
- Jan Posthumus is gestopt als scheidsrechter voor de vereniging. Ook Jan wordt 

bedankt voor zijn inzet.  
 

- Fré benadrukt dat er een groot tekort aan scheidsrechters is. Spelers moeten zich 
realiseren dat er nog maar een “handjevol” scheidsrechters zijn die de senioren 
fluiten. Wanneer hier geen verandering in komt, zal dit in de toekomst betekenen dat 
spelers zelf wedstrijden zullen moeten gaan fluiten of dat er wedstrijden niet door 
kunnen gaan.  

 
- Er zijn twee nieuwe jeugd scheidsrechters opgeleid; Myron Huizinga en Sven Pop.  

 
- Fré geeft aan dat zijn voetbalpensioen er aan zit te komen en hij daarmee stopt als voorzitter 

van de Scheidsrechterscommissie. Dit zal op korte termijn zijn. Er wordt hierbij een oproep 
gedaan voor nieuwe leden voor de Scheidsrechterscommissie. Heb je belangstelling neem dan 
contact op met Fré Huizinga of via secretarisvvniekerk@gmail.com.  

 

6. Bestuursverkiezing           
Voorzitter: 
Er heeft zich niemand gemeld voor de functie van voorzitter. Auke Henk Doornbosch zal nog 1 jaar 
doorgaan als voorzitter.  
 
Wedstrijdzaken: 
Dirk Reitsma is niet herkiesbaar, voor de vacature wedstrijdzaken. Er heeft zich nog niemand gemeld. 
 
Technische zaken: 
Het bestuur stelt voor om Sjoerd Visser te benoemen als bestuurslid Technische zaken. Er zijn geen 
bezwaren, Sjoerd Visser is hierbij benoemd als bestuurslid Technische zaken.  
 
Jeugdzaken: 
Het bestuur stelt voor om Alexander van der Veen te benoemen als bestuurslid Jeugdzaken. Er zijn 
geen bezwaren, Alexander van der Veen is hierbij benoemd als bestuurslid Jeugdzaken.  
 
Algemene zaken: 
Het bestuur stelt voor om Geert Bos te benoemen als bestuurslid Algemene zaken. Er zijn geen 
bezwaren, Geert Bos is hierbij benoemd als bestuurslid Algemene zaken.  
 
Mocht iemand interesse hebben in de functie van voorzitter of wedstrijdsecretaris, stuur dan een 
bericht naar secretarisvvniekerk@gmail.com.  
 

7. W.v.t.t.k. 
We hebben nog een tweetal vragen ontvangen die Auke Henk Doornbosch toelicht. 
 
1. De nieuwe website is online waarom wordt daar geen ruchtbaarheid aangegeven (contacten en 

info commissie ontbreken, overnemen oude website)?   
Antwoord: We zijn achter de schermen druk bezig met het invullen van de nieuwe website, 
hierdoor hebben we nog niet veel naar buiten gebracht hierover. We zullen zo spoedig mogelijk 
alle leden hierover informeren en de website promoten.  
 

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het 75-jarig jubileum? 
Antwoord: Het jubileum was in eerste instantie met 1 jaar uitgesteld. Het lijkt er ook nu op dat 
het jubileum nogmaals uitgesteld dient te worden. Er zijn nog veel onduidelijkheden, het bestuur 
is in overleg met de Jubileumcommissie aan het kijken wat de mogelijkheden zijn en/of we het 
jubileum misschien met een aantal jaren uit moeten stellen tot het 80-jarig jubileum. Een 
jubileum willen we natuurlijk wel groots vieren. Binnenkort volgt meer duidelijkheid hierover.  

 
 



 
8. Rondvraag          

- Er wordt een groot compliment gegeven aan de jeugdtrainers. Zij staan in deze moeilijke tijden 
toch maar elke week de jeugd te trainen met veel enthousiasme.  

 
- Hoe staat het met het nieuwe vrijwilligersbeleid? Wat is de bedoeling van de Voetbal.nl app?  

Middels de Voetbal.nl app willen we ervoor zorgen dat we meer en duidelijker kunnen 
communiceren met alle leden. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over het 
vrijwilligersbeleid en de Voetbal.nl app.  
 
Het invoeren van het nieuwe vrijwilligersbeleid kost veel tijd en energie. Wij hebben hiervoor 
leden nodig die ons hierbij willen ondersteunen. Lijkt het je leuk om je bezig te houden met 
vrijwilligers en zo de vereniging nieuw leven in te blazen? Stuur dan een bericht naar 
secretarisvvniekerk@gmail.com.  
 

- Voorgesteld wordt om mogelijk ook buiten de vereniging te zoeken naar vrijwilligers die mogelijk 
iets voor de vereniging willen betekenen. Dit wordt beaamd. Henk Kijf plaatst een bericht in de 
volgende Dorpsproat.  

 
9. Sluiting   

De voorzitter sluit om 20.53 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen van deze online 
Ledenvergadering. Hopelijk kunnen we de volgende Ledenvergadering elkaar weer ontmoeten in de 
kantine! 
      
 
 


