
Verslag           Jaarvergadering vrijwilligers S.C. Heerenveen op 17 oktober 2019 
          
Aanwezig: ± 40 leden, Fedde Pronk (SB), Cees Roozemond, Gerry Hamstra, Martin Koopman, 

Danny Steenstra ( bestuur en management ) 
Bestuur: Martin, Minze, Kees, Cor, Henry, Jan, en Loes 
Afwezig: 12 afmeldingen 
Verslag: Loes 
 
 
1) Opening 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter en de aanwezigen worden van harte 
welkom geheten. 
Het bestuur wordt voorgesteld aan de aanwezigen. 

 
2) Notulen (18 oktober 2018) 
 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3) Ingekomen stukken. 

Er is een mail binnen gekomen met vragen van een parkeersteward, deze worden behandeld 
tijdens de rondvraag. 
 

➢ Fedde Pronk, nieuwe voorzitter SB ( stichting bestuur) stelt zich voor 
➢ Martin Koopman (commercieel manager) stelt zich voor. Geeft dan ook uitleg dat er een 

nieuwe sponsor is voor de kleding. Dit is nu definitief rond. De stewards zullen nieuwe 
(buiten)jassen en werkbroeken ontvangen. Er is een overeenkomst getekend met Mascot 
workwear 

 
 
4) Terugblik op de werkzaamheden van het vrijwilligers bestuur 2018-2019 
 De voorzitter geeft uitleg hoe het organogram van het vrijwilligers bestuur er uit ziet, welke 

afdelingen vertegenwoordigd zijn, hoeveel vrijwilligers er zijn onder welke afdeling. 
➢ Participatie in de Fean Dei ter promotie van het vrijwilligerswerk bij sc Heerenveen 
➢ 8 x bestuursvergadering 
➢ 4x overleg met de directie en management over diverse “issues”  
➢ Overleg met “Aktie 67” en onze gezamenlijke vertegenwoordiger in het Stichtingsbestuur 

(Rico Jalink) 
➢ Introductie bijeenkomst met de nieuwe voorzitter van het Stichtingsbestuur (Fedde Pronk) 
➢ Meet & greet met andere sc Heerenveen besturen vertegenwoordigd in het stichting bestuur 
➢ Verkrijgen van de ANBI status waardoor de VOG aanvragen nu gratis zijn 
➢ 16 december een gratis toegangskaart voor sc Heerenveen - FC Utrecht, beschikbaar gesteld 

door GroenLeven 
➢ Kerst inloopborrel (20 december 2018) 
➢ Overleg met, en participatie in de jubileum commissie 100 jaar sc Heerenveen 
➢ Voorstel en schets voor “pimpen” van stewardhome 
➢ Overleg met bezoekende BVO’s over hun vrijwilligers beleid 

Uitslag ,Alleen de Graafschap doet wat voor zijn vrijwilligers de overige club weinig tot niets. 
Velen hebben ook geen vrijwilligers beleid/ protocol 

➢ 2 mei 2019 Jaarlijkse vrijwilligers avond met de spelers en directie 
➢ kaartjes en bloemetjes naar “zieke” vrijwilligers 

 
 
5)       Financieel verslag 2018-2019 / verslag kascommissie. 

Minze ( penningmeester) geeft uitleg hoe het er op financieel gebied voor staat. 
Er wordt een nieuwe kascommissie lid gekozen en een reserve. 
Voor volgend jaar zijn dit: Joke Oord en Klaas Hoekstra, reserve is Han ( Johannes) Wakker 
Er wordt decharge verleend aan Minze door de kascommissie. Dank! 
 



 
6)       Bestuursverkiezingen 

De heer Jan Boer (bestuurslid namens voetbalzaken) is aftredend en niet herkiesbaar. Het 
bestuur heeft mevrouw Maaike Boerema-Nicolai (gastvrouw SKW) bereid gevonden om 
zitting te nemen in het vrijwilligers bestuur.  
Zonder tegen stemming wordt Maaike Boerema-Nicolai benoemd tot bestuurslid. Welkom! 
De heer Jan Boer gaat zich nu inzetten als rondleider in het Stadion. We wensen Jan veel 
succes. 
Jan ontvangt een attentie voor zijn inzet. 

 
7)       Activiteitenplan 2019-2020 

➢ Kerstinloop datum wordt zsm bekend gemaakt 
➢ Jubileum 100 jaar Sc Heerenveen, Cees Roozemond geeft uitleg. Het is nu tijd voor 

beslissingen te nemen, er zullen vele activiteiten op het programma staan, o.a, muziek, 
theater voetbal wedstrijd. Het definitieve programma wordt zsm bekend gemaakt 

 
 
8) Rondvraag 

➢ Wanneer ontvangen wij parkeerstewards de toegezegde broeken. Martin Koopman heeft 
toegezegd dat er nieuwe jassen en werkbroeken komen.  

➢ Wanneer worden onze jassen vervangen. Ze zijn niet meer waterdicht. Een stortbui en wij 
zijn tot op de huid nat. Ook zijn ze tijdens de zomerstop niet gewassen.( idem) 

➢ Op welke wijze wordt onze veiligheid gewaarborgd nu de Commando Ruimte (CR) niet meer 
meeluistert op het parkeerkanaal voor aanvang van de wedstrijd. 
Nu we digitale porto’s hebben, zitten wij parkeerstewards op kanaal 5 en luistert de CR niet 
meer mee. Aanmelden doen we op kanaal 1.  
Om te voorkomen dat de (vele) knoppen per ongeluk worden ingedrukt, zetten we de porto 
op ‘lock’. 
Bij calamiteiten betekent dit dat we eerst de porto moeten ontgrendelen, daarna wisselen 
naar kanaal 1 en dan pas contact kunnen krijgen met de CR. 
En dat op een moment dat de adrenaline door je lichaam raast omdat jij of een collega 
steward in gevaar bent. 
Ja, er is ook een knop die je in kunt drukken (nadat je ontgrendeld hebt)  en dan ben je als 1e 
aan de beurt op het moment dat de CR daar ruimte voor heeft. 
Kortom: we hebben niet het gevoel dat we veilig kunnen werken met/door dit nieuwe 
systeem. ( wordt besproken met veiligheidszaken) 

➢ Wanneer worden de (zak)lampen die we nodig hebben op de weg als we het verkeer regelen 
vervangen door deugdelijk materiaal. We hebben een proefperiode gedaan met de kleine 
lampen. Die voldoen heel goed. Echter er zijn hiervan veel te weinig. De huidige lampen zijn 
elke keer niet goed opgeladen en vallen binnen 5 minuten uit. Zo kunnen we niet veilig op de 
weg werken. Dat betekent dat we mogelijk bij donker het verkeer niet meer willen regelen 
met alle gevolgen van dien. En de winterperiode zit er aan te komen.( zijn inmiddels in 
gebruik) 

➢ Waarom is er een briefing als gedurende onze diensttijd de afgesproken ‘regels’ steeds 
worden gewijzigd (door de CR) omdat de bezoekende clubs iets anders in HUN draaiboek 
hebben staan. 
We voelen ons op deze manier niet altijd serieus genomen. Martin zal bij de eerst volgende 
briefing aanwezig zijn 

➢  Het zou prettig zijn dat, wanneer deze afgesproken ‘regels’ toch gewijzigd moeten worden, 
er een terugkoppeling komt naar de parkeerstewards die het betreft. En niet alleen de derde 
partijen zoals politie, stewards uitvak, etc. 

➢ Aan SKW wordt er een nieuw biljartlaken geschonken door het vrijwilligers bestuur, Cees 
geef aan dat ScH dit gaat betalen, dank! Daarvoor. 

 
 



 
9)  pauze 
 Koffie/ thee 
 
10) Sluiting 
  
 
Na de Pauze en sluiting van de vergadering is het woord aan de trainer Johnny Jansen samen met 
video analist Emiel Kramer. 
 


