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Verslag Stichtingsbestuur (SB) over het seizoen 2020-2021 

In het seizoen 2020-2021 zijn er nogal wat wisselingen in de samenstelling van het SB 
geweest. Op 22 september 2020 heeft Fedde Pronk, onze toenmalige voorzitter, het SB 
verlaten. Onoverbrugbare verschillen van inzichten tussen onze toenmalige voorzitter en de 
RvC en directie lagen hieraan ten grondslag. In de vergadering van 28 september 2020 is 
Dennis Gijsman, die al lid uitmaakte van het SB, benoemd tot voorzitter. Doordat Dennis de 
nieuwe voorzitter is geworden, was er de noodzaak om een nieuw onafhankelijk lid te 
benoemen. Per 20 april 2021, is Martin van Dekken RA, met als aandachtsgebied financiën, 
als nieuw onafhankelijk lid benoemd. Per 1 januari 2021 heeft het SB afscheid genomen van 
Hein Huisman. Hein zat in het bestuur namens de OSSH. De heer Ivo Krikke heeft zijn plaats 
ingenomen. De benoeming van Ivo Krikke vond plaats op 20 april 2021. Per 1 september 2020 
is Sander Aling in het SB gekomen als vertegenwoordiger namens Nieuw Noord. Diezelfde 
datum is ook Martin de Jong namens de Vrijwilligersvereniging toegetreden. Door het 
aanvaarden van een functie in het buitenland heeft Martin de Jong per 1 juli 2021 het SB 
verlaten.  

In het afgelopen seizoen hebben wij 8 reguliere bijeenkomsten gehad (1 september, 22 
september, 2 november, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april en 15 juni). De meeste van 
deze bijeenkomsten hebben, in verband met Corona, online plaatsgevonden. Pas nadat de 
coronamaatregelen werden versoepeld hebben we weer fysiek bij elkaar gezeten. Naast de 
reguliere vergaderingen met het SB hebben er ook een aantal gezamenlijke vergaderingen 
met de RvC plaatsgevonden (9 september, 28 september, 8 december, 20 april). Tot slot 
hebben er drie Algemene vergaderingen van Aandeelhouders plaatsgevonden (7 juli 2020, 8 
december 2020 en 29 juni 2021). Tijdens de vergaderingen hebben, naast de reguliere zaken, 
vooral het meer jaren beleidsplan, de bezuinigingen en de gevolgen van de Corona pandemie 
centraal gestaan. Ook het ‘Stadion dossier’ is tijdens elke vergadering een vast punt op de 
agenda.  

 
Per 01-07-2021 bestaat het SB uit de volgende leden: 
 
Dennis Gijsman Onafhankelijk lid, voorzitter 
Martin van Dekken Onafhankelijk lid 
Tiemen Korvemaker namens FeanFan, tevens penningmeester 
Sander Aling  namens NieuwNoord 
Ivo Krikke  namens de OSSH 
Rico Jalink  namens Aktie ’67, tevens secretaris 
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Het seizoen 2020-2021 zullen we ons herinneren als het Covid-19 seizoen. We hebben met z’n 
allen alle zeilen bij moeten zetten om onze mooie club door deze lastige en onzekere periode 
te loodsen. En ook voor het komende seizoen is het nog allerminst zeker hoe e.e.a. eruit komt 
te zien. Zo denk je dat we op 13 augustus kunnen genieten van de openingswedstrijd in 
Deventer in een vols stadion en binnen een paar weken blijkt dat die wedstrijd waarschijnlijk 
verplaatst gaat worden i.v.m. de enorm opgelopen besmettingen. Toch zien we het komende 
seizoen met vertrouwen tegemoet want we weten dat iedereen die onze mooie club een warm 
hart toedraagt zijn of haar schouders er volledig onder zet waardoor we ook deze tegenslag 
zullen overwinnen. Mei-inoar foarút. 

Namens het Stichtingsbestuur, 
 
Rico Jalink 
secretaris 
 
 
Juli 2021 
 
 


