
Verslag            Digitale Jaarvergadering vrijwilligers Sc Heerenveen op 11 maart 2021 
          
Aanwezig: ± 24 leden, Cees Roozemond, Martin Koopman, ( bestuur en management ) 
                            Michiel de Boer (vrijwilligers coördinator) 
Bestuur: Martin, Minze, Kees, Cor, Henry, Maaike en Loes 
Afwezig: 2 afmeldingen 
Verslag: Loes 
 
 
1) Opening 

Deze vergadering heeft ivm de corona maatregelingen digitaal plaatsgevonden. De 
vrijwilligers konden zich opgeven via de mail, waarna er een link werd toegestuurd om deel 
te nemen.  
De aanwezigen worden door de voorzitter van harte welkom geheten. 
Hierna volgen enkele “ vergader regels”. 
 
Er is een PowerPoint gemaakt, deze wordt tijdens de vergadering getoond. 
Het bestuur wordt voorgesteld aan de aanwezigen  

 
2) Notulen (17 oktober 2019) 

De notulen worden nog naar de leden toegestuurd 
 Tekstueel wordt er nog een naam aangepast. 

 
 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3) Ingekomen stukken. 

Via de mail zijn er vragen binnen gekomen deze worden tijdens de rond vraag behandeld.  
 
4) Terugblik op de werkzaamheden van het vrijwilligers bestuur 2019-2020 

➢ 8 x bestuursvergadering 
➢ Voorstel en schets voor “pimpen” van stewardhome 
➢ kaartjes en bloemetjes naar “zieke” vrijwilligers 

Alle punten worden benoemd en doorgenomen, Martin benadrukt nogmaals dat als er ziekte 
o.i.d. is binnen een organisten en er is behoeft aan aandacht dit te melden via het 
aanspreekpunt dan wel via de email van de vrijwilligersvereniging.  

 
Door deze corona zijn we zeer beperkt geweest met activiteiten dan wel bijeenkomsten. Het 
100 jarig bestaan van de club, waar de vrijwilligers vereniging ook aan mee zou helpen is er 1 
van. Van Martin Koopman horen we dat het draaiboek blijft liggen en uitgevoerd zal worden 
zodra het mogelijk is. 

 
5)       Financieel verslag 2019-2020 / verslag kascommissie. 
 Minze geeft via de PP uitleg over de in en outs van de uitgaven. 

Op 06-10-2020 is de kascommissie ( Joke Oord & Klaas Hoekstra) bijeengekomen bij de 
penningmeester voor de controle, en verleent hierbij decharge aan de penningmeester.  
Er word een reserve lid voor de kascommissie gekozen, Jos Boelhouwer geeft zich op als 
reserve. Voor volgend jaar bestaat de kascommissie uit, Klaas Hoekstra en Han Wakker, en 
reserve Jos boelhouwer. 
 

6)       Bestuursverkiezingen 
Er zijn geen bestuur verkiezingen. Met het oog op de vertrekkende voorzitter wordt er tzt 
binnen het bestuur een interim voorzitter gekozen. Met de eerst volgende ALV za er een 
nieuw bestuurslid worden gekozen en toe treden. 

 
 
 



7)       Activiteitenplan 2020-2021 
➢ Vele vrijwilligers kunnen door deze corona maatregelingen hun “werk” als vrijwilliger niet 

meer uitvoeren zo als ze graag zouden willen. 
➢ Er ligt een concept klaar voor het uitvoeren van een enquête onder alle vrijwilligers. Deze 

wordt nog voorgelegd aan de directie en onderbouwd waarom we deze willen uitzetten. 
➢ Bij versoepelingen en als het haalbaar zal er na alle waarschijnlijkheid eind december een 

kerstborrel worden gehouden 
➢ De uitgifte van de nieuwe steward kleding heeft in de zomer van 2020 plaatsgevonden, alle 

stewards hebben hun kleding thuis. Na corona worden deze weer ingenomen . 
➢ Opfrissen van het stewardhome, dit staat al geruime tijd op ons verlanglijst, door corona 

heeft het enige vertraging opgelopen. Maar de schilder is nu bezig( 10-03-2021) 
 
8) Rondvraag 
  

Er komen een aantal vragen naar voren, deze worden meegenomen of gelijk beantwoord. 
  

- Er wordt een idee naar voren gebracht o.a. een ‘kofferproject ” desbetreffende legt uit wat 

hiermee bedoeld wordt. Michiel geeft aan dat er aan een soort gelijk iets is gedacht. 

- Het digitaal verkopen van kaartjes, is onlangs gebeurd. ( tegen Ajax 6 maart jl) door 2 

supporters, en is hulp geboden vanuit de NN en Feanfan. De vraag is om deze acties meer in 

samenwerking te gaan doen met de twee supportersvereniging (NN en Feanfan) 

- Een activiteiten commissie binnen de vereniging op te zetten, deze kunnen dan activiteiten 

oppakken.  

- En ideeën bus in het stewardhome en op SKW neer hangen. Aangegeven wordt dat de 

voorkeur uit gaat dat naar mailing . 

- Opmerking: Dat met de ideeën niet gewacht moet worden tot na het seizoen, maar gelijk 

mee starten. Hier zijn we het zeker over eens! 

Michiel en het bestuur nemen de vragen en opmerkingen mee. 
 

Pauze, deze slaan we voor deze keer over       
 
9) Introductie nieuwe vrijwilligers coördinator. 

Michiel de Boer is sinds september 2020 als vrijwilligers coördinator aan het werk binnen de 
club. Zijn functie is het aansturen van verschillende afdelingen binnen de vrijwilligers 
organisatie. Formeel geen bestuurslid van de vrijwilligers vereniging. 
Vanuit de leden komt naar voren om de ideeën met Michiel te bespreken, Michiel stemt 
hiermee in. Onderling wordt er contact gezocht. Michiel coördineert deze ideeën naar de 
afdeling waar het beste thuis hoort. 

 
- Tevens kan Michiel vertellen dat de schilder vanaf heden bezig is met het schilderen ( 

opknappen) van het stewardhome. De bedoeling is dat de alles opnieuw wordt geverfd, 

opfris beurt, de kleuren blijven net zoals nu blauw en wit. Met de kleedruimtes is begonnen 

evenals de plafons. Hierna wordt de  ruimte waar ” gewerkt “ wordt onderhanden genomen. 

Er komt nieuw meubilair in de vorm van steigerhout, net als in de corridor van omloop Zuid. 

 
 
 
 
 
 



10) Vragenronde voor onze panelleden Cees Rozenmond & Martin Koopman 
 

- Ten eerst geeft Cees een compliment aan de vrijwilliger die zich in deze bizarre tijd inzetten 

en bepaalde actie mogelijk maken, waaronder de Kika beren actie. En het belang van 

vrijwilligers binnen de club. Om trots op te zijn. Ook deze online meeting is keurig verzorgd. 

- Vraag: Kunt u meer duidelijkheid geven hoe de financiële situatie ervoor staat. In de 
nieuwjaars Meeting is het niet geheel duidelijk verteld.  
Antw: We willen daadkracht tonen en draagvlak creëren door een gezonde de club te 
worden in de gehele financiële situatie. Maar er zijn moeilijke situatie waar de club soms in 
beland. De omzet is drastisch gedaald, de club heeft minder inkomsten uit transfers . Er gaat 
veel naar operationele zaken, substantieel is de club wel gezond! 
In het jaarverslag kunt u meer lezen hierover, deze is geplaatst op de site 

 
 
Tevens legt Cees uit over de ontslagen van het afgelopen jaar bij de club, aan ieder is een 
sociaalplan gekoppeld. C. benadrukt dat hij wel de definitieve besluiten moet nemen. 

 
- Vraag: Het vertrek van Gerry Hamstr,  wat was de wezenlijke visie tussen Gerry H. en Sc 

Heerenveen 
Antw:  Dit proces liep nog en was nog niet afgerond. Daarbij  zaten G. en de directie niet 
meer op 1 lijn, dit heeft meerdere redenen, onder andere in transfers. Onderling zijn ze altijd 
open geweest naar elkaar, toch heeft het naar een ontslag geleid. G. is per direct opgestapt. 
Er waren in en outs meerdere signalen. Cees R. heeft uitleg gegeven in een duidelijk verhaal 
aan de krant (L.C)  Hier maakt de media een eigen verhaal van.  
 

- Vraag: Wat te doen met de Locatie SKW deze is niet representatief. Antw;? 

- Vraag 100 ier : Antw:  De voorbereidingen voor het 100 ier feest zijn klaar, maar het feest kan 

vanwege covid-19  nog niet worden gehouden. De plannen blijven liggen, het zal een feest 

worden van 2021+1 bij de activiteiten  zullen ook vrijwilligers worden betrokken. 

- Verder komt er naar voren dat jonge spelers beter moeten worden begeleid.  
Zij voelen zich soms niet geheel thuis in Heerenveen, zitten na de training alleen op een 
appartement. Hier moet meer aandacht aan worden besteed. Corona heeft aanzienlijk 
invloed je kan nu niet met meerder spelers bij elkaar zitten en er worden geen 
bezienswaardigheid gedaan. Maar ook buiten corona moet het beleid van begeleiding op 
deze spelers beter. Er worden diverse voorstellen gedaan. O.a. vrijwilligers inzetten. 
Binnenkort is over dit onderwerp een overleg gepland. 
 

- Vraag, wat te doen met de jeugdopleiding:  
Antw: Johnny Jansen heeft een duidelijke visie. Hij wil altijd gaan voor het halen van de play-
offs. Er wordt ook zeker gekeken naar de jeugdopleiding. Een optie is te beginnen met O15 
i.p.v. O11 en O12. Een plan van aanpak naar het 1e elftal 

 

- Een opmerking vanuit de leden:  Dat er in de directie geen personen zitten die verstand van 

voetbal hebben, dit wordt afgedaan met de opmerking dat de kennis in de staf van de 

selectie zit.  

 
10) Sluiting 

Martin de Jong bedankt iedereen voor de inbreng, met name Cees Roozemond en Martin 
Koopmans en sluit om 21.00 uur de onlinevergadering.  

 


