
 Verslag            Jaarvergadering vrijwilligers Sc Heerenveen op 1 maart 2022 
          
Aanwezig: 19 leden, (32 opgaven)Cees Roozemond, Martin Koopman, Ferry de Haan, Danny 

Steenstra, Suzanne de Vries( bestuur en management) 
                            Arthur Beugelink (Supporters- en vrijwilligerscoördinator) 
Bestuur: Martin (online), Minze, Kees, Henry, Maaike en Loes 
Afwezig: 2 afmeldingen 
Verslag: Loes 
 
 
1) Opening en voorstellen bestuur 

De vergadering mag na ieders tevredenheid weer fysiek plaatsvinden. Martin de Jong zal 
vanuit Oeganda online aansluiten. 
De aanwezigen worden door de voorzitter van harte welkom geheten. 
 
Er is een PowerPoint gemaakt, deze zal tijdens de vergadering worden getoond. 
Het bestuur wordt voorgesteld aan de aanwezigen. 

 
2) Vaststellen van de notulen van de vorige ALV (11 maart 2021) 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3) Ingekomen stukken. 
 Geen. 
 
4) Terugblik op de werkzaamheden van het vrijwilligers bestuur 2020-2021 

➢ Aanschaf van nieuwe kleding aan buiten stewards. 
➢ Corona maatregelen en protocollen m.b.t. vrijwilligers bespreken. 

➢ Het bestuur heeft afgelopen seizoen  9x online met elkaar vergaderd. En afgelopen seizoen      

2x overleg gehad met de directie. 

➢  De enquête is in april uitgezet naar alle vrijwilligers. 

➢ Het stewardhome is opgeknapt en zal binnenkort officieel geopend worden. 

➢ Door corona zijn we zeer beperkt geweest met activiteiten dan wel bijeenkomsten.  

Wederom geen kerstborrel, geen vrijwilligersfeest. Het 100 jarig bestaan van de club, de       

activiteiten daarbij horend konden niet doorgaan. 

➢ Vrijwilligers hebben via post een mondkapje ontvangen. 

➢ Op  16 oktober werd sc Heerenveen – Ajax gespeeld voor deze wedstrijd konden vrijwilligers 

een gratis kaart ophalen 

➢ kaartjes en bloemetjes naar “zieke” vrijwilligers. 

We benadrukken dat als er ziekte o.i.d. is onder de vrijwilligers en er is behoefte aan 
aandacht dit te melden via het aanspreekpunt dan wel via de email aan de 
Vrijwilligersvereniging.  

 
5)       Financieel verslag 2020-2021 verslag kascommissie. 
 Minze geeft via de PowerPoint uitleg over de in en outs van de uitgaven. 

Op 05-10-2021 is de kascommissie (bestaande uit Klaas Hoekstra & Han Wakker) 
bijeengekomen voor de kascontrole bij de penningmeester. 
Er wordt een reserve lid voor de kascommissie gekozen, Harm Wierda stelt  
(steward, sectorhoofd oost) zich hiervoor beschikbaar. Voor volgend jaar bestaat de 
kascommissie uit, Han Wakker & Jos Boelhouwer, en reserve Harm Wierda.  
Helaas kon de kascommissie niet aanwezig zijn bij de ALV. De ledenvergadering verlenen 
decharge aan het bestuur.  



6)       Bestuursverkiezingen 
Dit jaar zijn er bestuur verkiezingen.  
Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden, afkomstig van drie afdelingen. Dit betreft: 

  
A. De stewardorganisatie (Loes Elgersma, Kees Heida en Henry ter Schure) 
B. Voetbalzaken (Minze Broersma en Maaike Boerema-Nicolai) 
C. Overige afdelingen: (Martin de Jong en Cor de Vries) 

  
Afdeling A: 
Loes Elgersma is aftredend als bestuurslid uit de veiligheidszaken (A) , maar zij heeft zich 
herkiesbaar gesteld voor de 2e termijn. Er zijn geen tegenkandidaten, Loes wordt herkozen 
en blijft in het bestuur.   

   
Afdeling C 
Martin de Jong en Cor de Vries treden af als bestuurslid uit overige afdelingen (C). Hieronder 
vallen onder andere commerciële zaken, communicatie/perszaken, supporters service, 
facilitair, kidsclub, de rondleiders, de Pronkkeamer en de Feanstore 
Minke Drenth en Ellen Brouwer-Woortman hebben zich kiesbaar gesteld, na goedkeuring van 
de leden, zijn zij toegetreden tot het bestuur. 

 
7)       Activiteitenplan 2021-2022 

➢ De binnen stewards worden voorzien van nieuwe spijkerbroeken. We hopen dat dit   

binnenkort wordt afgerond 
➢ Vrijwilligersfeest op 19 april in de Fean Plaza 

 
8) Rondvraag 

Er worden een aantal vragen gesteld, Cees is bereid deze te beantwoorden. 
 
In de media is gelezen dat de gemeente een  gedeelte van het stadion wil benutten als 
kantoorruimte. De gemeente wil verhuizen van het huidige Crackstate, Er zijn nu gesprekken 
gaande, de Oostzijde van het stadion is een optie hierin. 
 
Er komt een vraag over SKW. Cees geeft een toelichting op deze vraag. Dit is een hele 
investering, het plan van eisen is gereed en er worden grote stappen gemaakt. De gemeente 
werkt mee en op korte termijn zullen er besluiten worden genomen. Er wordt in Fases 
gewerkt. Dit geldt ook voor de accommodatie en niet alleen voor de voetbalvelden 

  Bedankt Cees voor het beantwoorden van deze vragen. 

E-learning, opleidingsmodule, voor de stewards, wanneer gaan deze van start. Arthur zal 
hierin actie ondernemen. We hopen dat deze weer fysiek zullen plaatsvinden. 

 
Vraag vanuit Aktie’67,waarom de ALV tegelijk is met de ALV van Aktie’67. Dit is op verzoek 
van Aktie’67 destijds zo afgesproken, temeer om dan gezamenlijk een spreker o.i.d. te 
bekostigen. Bij beide vergaderingen is de opkomst laag. Aktie’67 geeft aan om voortaan 
eerder te beginnen met hun jaarvergadering.  

 
 
9) Pauze 
 
 
 
 



10) Introductie nieuwe vrijwilligers coördinator. 
Arthur Beugelink is sinds eind oktober 2021 als supporters en vrijwilligers coördinator aan 
gesteld binnen de club. Zijn functie is het aansturen van verschillende afdelingen binnen de 
vrijwilligers organisatie. Formeel geen bestuurslid van de vrijwilligers vereniging. 

 
11)  Presentatie Ferry de Haan 

Na afloop kunnen er nog vragen aan Ferry gesteld worden. 
In de vorige ALV is naar voren gekomen over de begeleiding van jonge contract spelers, hier 
is niets meer van gehoord  Ferry geeft aan dat dit onder de aandacht is gebracht en er aan 
wordt gewerkt. 
 
Is er scouting in het buitenland? Ja die is er zeker, alleen nog niet optimaal, er wordt nieuw 
leven in het scouting proces geblazen. 

 
De vraag om de jonge jeugdspelers niet te snel “goedkoop” weg laten gaan maar een 
contract aan bieden, kan dit niet sneller voordat ze wel weg gaan. Ferry is ervan overtuigd 
dat er wel gewerkt moet worden om een contract te verdienen dit krijg je niet zomaar. 
Overigens liggen er wel contracten klaar voor enkele jeugd spelers.  
 
Het beleid gaat op de schop en wordt naar eigen zeggen opnieuw bekeken en op een andere 
manier vastgesteld. Tevens gaat de selectie van 27 spelers naar 19 spelers. 

 
12) Sluiting. 
 Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid.  

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje met elkaar in gesprek te gaan. 
Bij binnenkomst heeft elke aanwezige 2 muntje ontvangen voor een drankje. 


