
Verslag           Jaarvergadering vrijwilligers S.C. Heerenveen op 18 oktober 2018 
          
Aanwezig: ± 60 leden, Luuc Eisenga, Hylke van der Veen, Gerry Hamstra 
Bestuur: Martin, Minze, Kees, Cor, Henry, Jan, Rico en Loes 
Afwezig:  
Verslag: Loes 
 
 
1) Opening 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter en de aanwezigen worden van harte 
welkom geheten. 

 
2) Notulen (19 oktober 2017) 

De notulen komen nog op de website  
 

 De notulen worden tekstueel aangepast en worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3) Terugblik op de werkzaamheden van het vrijwilligers bestuur 2017-2018 
 De voorzitter geeft uitleg, hoe het bestuur in elkaar zit, welke afdelingen vertegenwoordigd 

zijn, en wat er zoal wordt besproken, er is 1 vertegenwoordiger die vanuit het 
stichtingsbestuur aanschuift als er bijzonderheden te melden zijn. 
o Als er leden zijn die eens aan willen schuiven bij en vergadering dan is dat mogelijk 
o Op 6 januari heeft hoofdsponsor GroenLeven kaarten beschikbaar gesteld voor een 

fryske Jûn, hier hebben 40 vrijwilligers gehoor aangegeven. 
o Het Oranjewoud Festival heeft een beroep gedaan op de vrijwilligers om te helpen bij 

parkeren er zijn veel vrijwilligers werkzaam geweest tijdens het Festival. 
o De VOG’s voor de vrijwilligers wordt geregeld door Harmke van der Werf. 
o Er zijn 150 kaarten beschikbaar gesteld voor de vrijwilligers, voor de wedstrijd op 12 juni 

Nederlands dames elftal. 
o De weving vrijwilligers tijdens de FeanDei heeft weinig opgeleverd. 
o Er is een lief & leed pot, de voorzitter legt uit wanneer en waarvoor die wordt gebruikt. 
o De ballonvaart voor de heer Eekhof moet nog plaats vinden, door ziekte is dit nog niet 

gebeurt. 
o Vrijwilligers die langer dan 5 jaar bij de club zijn geweest ontvangen een Oorkonde. 
o Heerenveen 560 vrijwilligers heeft! 

 
4)       Financieel verslag 2017-2018 / verslag kascommissie. 

Minze ( penningmeester) geeft uitleg, over de jaarcijfers, via de beamer. 
Er wordt een nieuwe kascommissie lid gekozen en een reserve. 
Voor volgend jaar zijn dit: Rikus de Vries en Joke Oord, reserve is Sijtse Peterson. 
Er wordt decharge verleend aan Minze door de kascommissie 

 
5)       Bestuursverkiezingen 

Dhr. Rico Jalink (bestuurlid namens de steward organisatie) is aftredend aangezien hij per 1 
juli 2018 actief is voor Aktie “67”. Het bestuur heeft dhr. Kees Heida (sector hoofd binnen 
west) bereid gevonden om zitting te nemen in het vrijwilligers bestuur.  
Zonder tegen stemming wordt Kees Heida benoemd tot bestuurslid. Kees stelt zich zelf 
tijdens de vergadering voor. 

 
6)       Activiteitenplan 2018-2019 

o Kerstinloop op donderdag 20 december 17.30 uur. 
 
 
 
 



 
 
7) Wvvtk 

o De afronding van de nieuwe pakken in de restaurants Oost en West zijn bijna afgerond. 
o Via het blad FeanFan nieuwe vrijwilligers werven. 
o Martin bezoekt uitspelende clubs ( BVO’s) hoe zij het hebben geregeld met vrijwilligers, 

Heerenveen is wel een voorbeeld voor vele clubs 
 
8) Rondvraag 

o ( Dhr.Wierda) of het een optie is om extra stewards in te zetten bij het veld tijdens de 
wedstrijd. ( mail van Geralien naar de sectorhoofden) 

o ER zijn nog steeds een aantal vrijwilligers die geen mail ontvangen, wordt nader 
onderzocht.(is bekend). 

o Er gaat een kaart rond voor 1 van de vrijwilliger die het Pompeblêdsje verkoopt, zijn 
echtgenoot is ernstig ziek.  

o 2020 een jubileum jaar van sc Heerenveen 
 
9)  pauze 
 
10) Sluiting 
 De heer Luuc Eisenga doet een slotwoord. 
 Spreekt een dank woord uit aan alle vrijwilligers. 
  
 
Na de Pauze en sluiting is het woord aan Erwin Zeinstra 
 


