
 
          
 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Minnertsga 

op vrijdag 3 juni 2022, aanvang 19.45 uur in de kantine. 
 

Aanwezig:  
Wybe Hoekstra, Remco van der Mossel, Jeroen Wagenaar, Thijs Rienks, Willem de Vries, 
Ruurd de Vries, Klaas van der Schaar, Jacob Jan Haagsma, Geert Andringa, Pieter 
Wiersma, Jan Schotanus, Gerd Hoekstra, Gosse J. Hoekstra, Tjerk Nagel, Remco 
Zonderland, Jacobus Zwart, Pieter Wiersma, Erik Hoekstra, Frans Schiphof, Nico 
Zonderland. 
 
Met kennisgeving afwezig:  
Gerard Sinnema, Johan Wiersma, Rein G. Faber, Marre Sloots, Bart Stroosma, Jacob 
Wassenaar, Rein S. Faber, Oege van der Mossel, Nico Sinnema, Gerrit Jan Visser, Jacob 
Faber, Peter Sinnema, Duco Mulder, Haije Stellingwerf en Liesbeth Stellingwerf 
 
Opening 
Wybe opent de vergadering. Het is een hele tijd geleden dat we een fysieke 
ledenvergadering gehad hadden, namelijk november 2019. Tussentijds wel een digitale 
ledenvergadering gehad en dat was een primeur. 
 
Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overledenen. 
 
Moeilijk en roerig begin gehad van het nieuwe bestuur ivm Corona. Wybe spreekt zijn 
dank uit aan de leden voor de creatieve oplossingen welke het afgelopen 2 jaar zijn 
bedacht om toch bezig te kunnen blijven als VV. Als bestuur hebben we als positief 
ervaren hoe de KNVB heeft gehandeld tijdens de corona periode.  
 
 
1. Mededelingen 

 
Ingezonden stukken: 

- Voorzitter hamer Meester De Jong wordt in gebruik genomen 
- Shirt gekregen van oud sponsor De Vries uit St. Jacob 
- Voetbaltafel gekregen van een nieuwe dorpsgenoot 

 
Mededeling: 

- Nieuw beleidsplan KNVB > thema’s gedrag, duurzaam, maatschappelijk. 
o Wij als bestuur willen graag een sessie organiseren voor een nieuw 

beleidsplan voor de VVM. Hier komt het bestuur op terug. 
- WBTR > nieuwe wet per 1 juli 2021.  

o Statuten zijn van 1989, deze zijn niet meer up to date.  
o Statuten worden momenteel herschreven, daarna goedkeuring bij KNVB 

en uiteindelijk goedkeuring van 2/3 van de leden. 
o Verenigingen onderling hebben ook overleg en er wordt kennis gedeeld 

betreffende dit onderwerp. 
- Hiel Minnertsgea Akyf 

o Mooi initiatief en leuke opening gehad. Verenigingen proberen elkaar meer 
op te zoeken. 
 
 
 
 
 



2. Vaststellen notulen digitale ledenvergadering 27 november 2020 
 

Notulen worden vastgesteld 
- Nico Zonderland: 

o Zonnepanelen kunnen momenteel worden gesaldeerd. De vraag is hoe 
lang dit nog doorgaat. Hoe kunnen we de energie beter benutten. Vooral 
in de mooie warme dagen. De zonnepanelen worden in de herfst overgezet 
naar de meterkast van het MFA, zodat dit beter wordt benut door o.a. de 
dokterspraktijk. 

 
 
3. Jaarverslag secretaris 2020/2021  

 
Het jaarverslag is vastgesteld er zijn geen opmerkingen. 

 
 

4. Financieel jaarverslag penningmeester 2020/2021  
 

Ruurd neemt ons mee door de cijfers van de afgelopen 2 jaar. Allereerst wordt Jan 
Schotanus bedankt voor al het werk. 

De VVM is financieel goed door de Coronatijd heen gekomen. Wat onder andere 
heeft meegeholpen zijn de volgende zaken: 

o Gemeente heeft geen huur doorberekend van de velden 
o KNVB heeft de contributie niet doorgerekend tijdens de corona 
o Goede afspraken kunnen maken met MFA 

 
Pieter Wiersma: 

- Hoe kan de post “balsponsor” negatief zijn? 
o Er zijn op voorhand ballen besteld, hierdoor zijn er kosten gemaakt. 

 
Het Financieel Jaarverslag wordt vastgesteld 
 
 
5. Verslag kascontrole (Richard van Wier en Oege van der Mossel) 

 
Kas is gecontroleerd en akkoord bevonden door Richard en Oege. 

- Klaas vd Schaar heeft zich aangemeld als nieuwe reserve. 
 
 

6. Goedkeuring contract trainer 
 
Contract van Duco Mulder is met 1 jaar verlengd. Er zijn geen bezwaren van de leden.  
 
 
7. Contributie verhoging  

 
- Voorstel om de contributie te verhogen met 2% 

o Omringende verenigingen zitten over algemeen iets hoger. 
 
Afgelopen jaren geen “standaard” verhoging doorgevoerd. De komende jaren zal de 
index worden toegepast. 
 
Contributie wordt vastgesteld. 
 
Jan Schotanus vraagt of het kledinggeld ook kan worden opgenomen in de contributie, 
zodat dit administratief makkelijk is te verwerken. Het bestuur gaat dit oppakken. 
8. Begroting 2021/2022 en 2022/2023 



 
Begroting 2021/2022 

- Door corona is deze begroting laat gepresenteerd aan de leden. Het seizoen is 
natuurlijk bijna ten einde, toch wordt deze begroting nog even gepresenteerd en 
door Ruurd doorgenomen met de leden. 

 
Nico Zonderland: 

- Huur sportveld en zaal > hoe is deze verdeling van de kosten. Nico geeft aan 
3200 euro voor de velden. Is de huur van de zaal dan 1200 euro? 

o Voor de jeugd wordt huur gevraagd voor gebruik zaal in het MFA, er zijn 
twijfels of dit klopt. 

o Het bestuur checkt deze post. 
 
Begroting wordt vastgesteld. 
 
Begroting 2022/2023 

- Contract hoofdtrainer is verlengd. 
- Vrijwilligersvergoeding blijven op niveau. 
- Abonnementen zijn hoger i.v.m. abonnement Sportlink. 
- Waskosten zijn iets verhoogd t.a.v. de energielasten. 

 
Begroting is opgesteld als 0-begroting. De kosten zijn afgelopen jaren iets afgelopen, 
hierdoor zou als er een “normaal” seizoen wordt gedraaid de begroting prima haalbaar 
moeten zijn. 
 
Begroting is vastgesteld.  
 
 
9. Rondje langs alle portefeuilles/commissies 

 
Thijs > Jeugdzaken 

- Vrijwilligers Johan en Rene gaan weer een seizoen door. 
- Vorige jaar op de valreep veel nieuwe leden, maar richting einde seizoen zien we 

toch wat jeugdspelers stoppen. Overall zal het aantal leden weer op zelfde niveau 
als vorig jaar. 

- Er zijn wat ontwikkelingen vanuit KNVB over de spelregels.  
 
 
Willem > Technische zaken 

- Technische zaken opereert vanuit een 3-luik vanuit het bestuur met Ruurd en 
Remco. 

- BMJ-commissie > Periodiek overleg om organisatie van BMJ. Ongeveer 50-60 
leden welke uitkomen in de BMJ.  

o Trainer van Dames 1 Samir is helaas halverwege het seizoen afscheid van 
genomen. 

o Trainer voor dames 1 is voor volgend jaar is Johny Bergsma. 
o Dames 2 heeft een verdienstelijk seizoen gedraaid. 
o Voor volgend jaar zal Dames 1 in Minnertsga voetballen en dames 2 zal in 

St. Jacob gaan voetballen 
Erik Hoekstra > Voorstel om Dames 2 2e seizoenshelft in Berlikum te laten 
voetballen 

 
  



- Heren: 
35+ > Jeroen Wagenaar was afgelopen seizoenen leider. Helaas stopt Jeroen na 
dit seizoen 

 
3e > Helaas onderaan geëindigd  

 
2e > 6e plaats, Jaap wil graag een jaar verder. Overige kader is nog niet helemaal 
bekend. Grensrechter Klaas gaat ook een jaar door. 

 
1e > 8e positie. Duco gaat een jaar door. Leiders blijven Bart en Richard. Jens 
Visser gaat ook aanhaken als leider. Een seizoen met veel blessures, de 
samenwerking met JO-19 is waardevol geweest. Hierdoor hebben alle senioren 
elftallen altijd kunnen voetballen. 

 
- Scheidsrechtercommissie: 

Grote complimenten voor Frans Schiphof voor de inzet in de 
scheidsrechtercommissie 

 
- Entreehok: 

Helaas hebben Jan en Eddie aangegeven te stoppen. Hier moeten vervangers 
voor worden gezocht. 

 
- Wedstrijdsecretariaat: 

Haije Stellingwerf behartigd de wedstrijdzaken. Hier zijn we als bestuur zeer 
content mee. 

 
Gerard/Wybe 

- Veel bezig met de digitalisering. Website is nu gekoppeld aan Sportlink. Dit heeft 
vele digitale voordelen.  

 
Remco > Accommodatie 
 

- Accommodatie: 
Accommodatie ligt er prachtig bij. Hiervoor dank aan de onderhoudsploeg die 
trouw elke maandag en vrijdag op het complex zijn en alles netjes houden. 
Aandachtspunten voor het kunstgrasveld is de bezetting. Het is heel belangrijk 
dat we waar mogelijk zoveel mogelijk de achterste helft van het veld gebruiken. 
De staat van het kunstgras op de voorste helft is aanzienlijk minder. 

 
- Kantine: 

Na de Corona hebben hebben we gelukkig weer wat meer van de kantine gebruik 
kunnen maken. Hier en daar kunnen we wel wat meer animo gebruiken, maar 
overall zijn de ploegen netjes bezet. 

 
- Ballenhok: 

We zijn gestart met het aanpassen van het ballenhok. Het is de bedoeling dat alle 
metalen kasten verdwijnen en dat we nieuwe stellingen maken waarin 
zogenoemde ballenkarren in komen te staan. We streven er naar om dit voor het 
begin van het nieuwe seizoen gereed te hebben. 

 
Jeroen > Pr+Sponsor 

- Sponsorcommissie 
o Henk Jan van Dalfsen en Jorrit vd Veen 

Voor het volgende seizoen heeft de commissie goed werk geleverd. De 3 
senioren elftallen hebben ook voor komende seizoenen weer allemaal een 
shirtsponsor. 

 



1e elftal: Technisch Buro Zonderland 
2e elftal: Andre Groeneveld en Kieftenburg  
3e elftal: Riedex 

 
 

- Kledingcommissie 
o Gekozen om een nieuwe kledingleverancier. Textielstra is de nieuwe 

kledingleverancier. Textielstra gaat afscheid nemen van de sportkleding, 
Textielstra heeft dit “doorgegeven” aan kledinglab. Hier lijken de 
contacten goed. We hopen dat de levertijden en dergelijke ook verbeteren. 

 
 

- Activiteitencommissie, afgelopen jaar zijn er ondanks Corona toch wat activiteiten 
georganiseerd. De digitale bingo was een groot succes! 

o Digitale bingo  
o Jeugdactiviteit in de vorm van schaatsen in Leeuwarden 
o Embassy is georganiseerd, wel later ivm Corona. 
o Uiteindelijke mooi slotdag kunnen organiseren 

 
 

10. Bestuursverkiezing 
 
Aftredend en herkiesbaar  : Ruurd de Vries 
Aftreden en niet herkiesbaar  : Jeroen Wagenaar 
Als vervanger stellen wij voor  : Geert Andringa 
 
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het 
bestuur. 
 
 
Gerard en Remco aftredend en herkiesbaar vorig jaar. De leden geven 
goedkeuring door een applaus. 
 
Ruurd aftredend en herkiesbaar dit jaar. Ook dit wordt door de leden met applaus 
bevestigd. 
 
 
Er wordt afscheid genomen van Jeroen als bestuurslid en als bedankje krijgt hij 
een tennisboek.  
 
 

11. Rondvraag 
 
Erik: 

 
- Jenne Stienstra, Erelid. Is hier aandacht voor geweest dat Jenne is verhuist 
- Ik heb gezien dat er in het wisselbeleid voor de jeugd niet altijd rekening wordt 

gehouden dat alle spelers speeltijd krijgen 
o Dit signaal is bekend. Het bestuur neemt dit mee in de evaluaties van de 

kader. 
Remco Z: 

- De wedstrijdballen zijn vaak zwart. Is hier ook wat aan te doen? 
o Dit is bekend bij het bestuur. Hier zal actie in worden ondernomen. 

 
Nico Z: 

- Waarom worden er geen balsponsor meer gevraagd? 
o Dit zit momenteel in de sponsorpakketten verwerkt. 



o Dit wordt wel meegenomen naar de sponsorcommissie. 
 
 
 
12.  Bedanken 
 
Vrijwilliger in het zonnetje: 
Het bestuur willen Liesbeth Stellingwerf bedanken voor alle jaren waarin Liesbeth 
wasvrouw geweest. De leden geven hiervoor een applaus. 
Helaas is Liesbeth niet aanwezig, Wybe gaat langs om het cadeau langs te brengen. 
 
Afscheid “oude” bestuur 
 
Het oude bestuur wordt bedankt voor bewezen diensten. Voor deze bestuursleden is een 
boek met een toepasselijk thema. 

- Marre, een oorlogsboek 
- Rein, Formule 1 boek 
- Jacob Jan, boek “deal” 
- Nico, boek Van Praag. 

 
  
13. Afsluiting 
 

 


