
 
          

 
 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Minnertsga op vrijdag 3 juni 
2022, aanvang 19.45 uur in de kantine. 

 
 
AGENDA 
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2. Mededelingen 

  
3. Vaststellen notulen digitale ledenvergadering 27 november 2020 

 
4. Jaarverslag secretaris 2020/2021  

 
5. Jaarverslag penningmeester 2020/2021  

(ligt ter inzage bij Ruurd de Vries vanaf eind mei) 
 

6. Verslag kascontrole (Richard van Wier en Oege van der Mossel) 
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11. 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. 
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Notulen van de digitale algemene ledenvergadering van VV Minnertsga, gehouden 
november 2020. 
 
 Minnertsga, 27 november 2020 

Verslag Algemene Ledenvergadering november 2020 

Door de coronacrisis is de Algemene Ledenvergadering van v.v. Minnertsga voor het 
eerst in de geschiedenis online gehouden. Nadat twee eerdere pogingen om een fysieke 
ALV te houden mislukten, is het bestuur in verschillende gesprekken tot de conclusie 
gekomen dat een online ledenraadpleging de beste optie zou zijn om toch een aantal 
belangrijke agendapunten te kunnen behandelen. De keuze viel op Google Forms om dit 
te realiseren. Maar hoe dit aan te pakken? En valt dit binnen de juridische kaders? De 
statuten, opgesteld in 1989, hielden natuurlijk geen rekening met digitale middelen en al 
helemaal niet met een coronacrisis. Er werd contact opgenomen met de KNVB. Deze was 
enthousiast over de opzet, maar gaf nog wel mee dat het proces in meerdere stappen 
opgedeeld moest worden. Immers, bij een ‘echte’ ledenvergadering krijgt men ook eerst 
de gelegenheid vragen te stellen, alvorens te stemmen over agendapunten. De 
antwoorden op die vragen wegen dan mee bij het stemmen. Vandaar dus de keuze om 
ook dit online proces in stappen op te delen. Ook werd ervoor gekozen om alleen de 
meest prangende agendapunten te behandelen.  

Vragenlijst 1 werd op 5 november verstuurd, waarop men kon reageren met vragen of 
opmerkingen. Er kwamen 5 vragen binnen. Op 17 november kwam vragenlijst 2, waarbij 
gelegenheid was om daadwerkelijk te stemmen. 32  personen deden dit. Hieronder een 
verslag: 

1. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag van de secretaris is als bijlage met het online formulier 
meegezonden. 
Vragen: - 
Stemmen: 31 akkoord, 1 onthoudt zich van stemmen, 0 tegen 
Hiermee is de vergadering akkoord met het jaarverslag van de secretaris. 
 

2. Jaarverslag penningmeester 
De winst- en verliesrekening is als bijlage met het online formulier meegezonden. 
Hieruit is op te maken dat onze vereniging mede dankzij de ontvangen bijdrage 
van de overheid het jaar positief heeft af kunnen sluiten. 
Vragen:  
In de materiële vaste activa is wel een afschrijving gedaan op de 
zonnepanelen, maar ik zie geen opbrengst van deze panelen verwerkt. 
Antwoord: Op blad 5 van het financieel overzicht staat onder "overige inkomsten" 
een bedrag van 2131,00 Euro. Dit is de opbrengst van de 40 zonnepanelen van 
de VVM van kalenderjaar 2019. Het is dus wel in de financiën meegenomen. 
Stemmen: 31 akkoord, 1 onthoudt zich van stemmen, 0 tegen 
Hiermee is de vergadering akkoord met het jaarverslag van de penningmeester. 
 
 
 
 



3. Verslag kascontrolecommissie 
Deze commissie bestaande uit Jacob Faber en Richard van Wier heeft de boeken 
gecontroleerd en goed bevonden. De commissie vraagt hiervoor aan de leden 
decharge.   
Vragen: -  
Stemmen: 31 akkoord, 1 onthoudt zich van stemmen, 0 tegen 
Hiermee is de vergadering akkoord met het verslag van de kascontrolecommissie. 
Oege van der Mossel meldt zich aan voor de volgende kascontrole. 
 

4. Goedkeuring contracten trainers 
Het bestuur vraagt goedkeuring voor het 1-jarig contract (met optie tot 
verlenging) van Duco Mulder als trainer van de A-selectie. 
Vragen: - 
Stemmen: 31 akkoord, 1 onthoudt zich van stemmen, 0 tegen 
Hiermee is de vergadering akkoord met het contract van Duco Mulder. 
 

5. Voorstel contributieverhoging 
Het bestuur heeft in verband met de coronacrisis en het vervallen van veel 
trainingen en wedstrijden besloten om geen contributieverhoging toe te passen 
voor het komend voetbaljaar 2020-2021.   
Vragen: geen, wel een aantal respondenten die aangaven dit een goed gebaar te 
vinden 
Stemmen: 32 akkoord, 0 onthoudt zich van stemmen, 0 tegen 
Hiermee is de vergadering akkoord met het handhaven van het 
contributiebedrag. 
 

6. Bestuursverkiezing 
Van het huidige bestuur zijn aftredend en niet herkiesbaar: 
Ad interim voorzitter Nico Zonderland, Secretaris Marre Faber- Sloots, 
Penningmeester Jacob Jan Haarsma en algemeen bestuurslid Rein G. Faber 
Hiervoor hebben zich verkiesbaar gesteld: Wybe Hoekstra als voorzitter, Gerard 
Sinnema als secretaris, Ruurd de Vries als penningmeester, Willem de Vries als 
bestuurslid technische zaken en Remco van der Mossel als bestuurslid algemeen. 
Het bestuur vraagt voor deze bestuurswijziging toestemming van de leden. 
Vragen: geen, wel meerdere respondenten die het nieuwe bestuur complimenten 
maakten. 
Stemmen: 32 akkoord, 0 onthoudt zich van stemmen, 0 tegen 
Hiermee is de vergadering akkoord met het toetreden van de nieuwe 
bestuursleden. 
 

7. Rondvraag 
Vragen: 
Vraag 1: De pubquiz was de afgelopen jaren een groot succes. Misschien 
willen Ydo & Enno dit nu online organiseren voor wat vertier voor de 
leden in deze voetballoze tijd? Of bijvoorbeeld een andere activiteit 
online: bingo of draaiend rad live vanuit de kantine? Antwoord: Het bestuur 
staat uitermate positief tegenover initiatieven van leden om de leden te 
enthousiasmeren middels nieuwe online activiteiten. Naast de financiële 
voordelen die wij daarmee kunnen genereren is natuurlijk in de 1e plaats de 
betrokkenheid van de leden bij onze mooie vereniging het belangrijkste. Wij 
staan uiteraard open voor ideeën. 



Vraag 2: Door het teruglopend aantal jeugdleden wordt het steeds 
moeilijker om teams samen te stellen. Bij de meisjes/dames afdeling is 
besloten tot een samenwerking met SC Berlikum. Wordt er ook al 
gedacht over de samenwerking voor de jongens of wachten jullie eerst af 
hoe het ledenbestand er aan het einde van het seizoen uitziet? Antwoord: 
Deze samenwerking is in eerste instantie in gang gezet voor de dames en de 
meisjes van de 3 genoemde verenigingen. Reden dat de jeugdafdeling van de 
jongens hierin niet is meegenomen is dat de noodzaak hiervoor nog niet 
aanwezig was bij 2 van de 3 verenigingen (Berlikum en Minnertsga). Tot nu 
konden bij ons de jeugdteams nog voldoende worden gevuld en dan is de 
noodzaak van samenwerking niet direct aanwezig. Wel wordt die situatie per 
seizoen goed in de gaten gehouden en staan de 3 verenigingen ook open voor 
een samenwerking in de toekomst. Op zich is een start met dames en meisjes, 
zoals dat nu is gerealiseerd, een prima eerste stap. Zo kunnen we wennen aan 
elkaars gewoonten, benadering voetbalcultuur en beleving van het voetbal. 
Daarmee wordt de eventuele stap tot verdere samenwerking gemakkelijker te 
realiseren. 
 
Vraag 3 (twee keer gesteld): Blijven de flesjes Amstel bier beschikbaar in 
de kantine na deze coronatijd? In de tijd van de Covid-19 maatregelen waar 
wij als voetbalvereniging ook nadrukkelijk mee te maken hadden zijn de 
maatregelen van het gebruik van de kantine natuurlijk ook aangepast. In eerste 
instantie, ten tijde van de algehele sluiting, is de voorraad bier in fusten door 
Heineken weer teruggenomen en retour gegaan. De tapinstallatie is vanaf het 
begin van de Corona buiten gebruik en vervangen door consumptie van bier uit 
flesjes. Dat is tot op heden zo gebleven en dat zal ook nog wel even zo blijven. 
Echter, als de situatie weer bij het oude is, zal weer worden overgeschakeld op 
consumptie middels de tap. Daarvoor is alles zo ingericht en daar zijn ook de 
verdiensten van de vereniging ook op gebaseerd. Consumptie van bier via de tap 
in combinatie met bier uit flesjes is voor de vereniging financieel niet 
aantrekkelijk omdat dit ten koste gaat van de inkoopsprijs. Daarnaast is 
consumptie met flesjes veel arbeidsintensiever en brengt veel meer transport met 
zich mee. Dat is voor het huidige bestuur dus geen optie. Wel willen we 
meedenken om in de toekomst standaard de mogelijkheid te bieden om naast de 
gewone tapjes ook de Amsterdammer (grote glazen) te gebruiken. Daarmee 
komen we dan tegemoet aan de vraag die hierover al vaker gesteld is op de AV. 

 
Tot slot: Wij hadden als bestuursleden natuurlijk graag in een normale setting 
afscheid willen nemen en het stokje willen overdragen aan het nieuwe bestuur. 
Hopelijk komt die gelegenheid alsnog. Voor nu willen we het nieuwe bestuur 
bedanken voor hun bereidheid zich in te zetten voor onze mooie club, en wensen 
wij hen heel veel succes in hun bestuursperiode. Ook willen we jullie als leden 
bedanken voor het vertrouwen dat er in ons is gesteld. 

 
Namens het bestuur, en in het bijzonder namens Nico Zonderland, Rein Faber, 
Jacob Jan Haagsma, en ondergetekende, 

 
Marre Faber-Sloots 
Secretaris 



                      
 
Jaarverslag Voetbalvereniging Minnertsga november 2020 tot november 2021 
 
Het seizoen 2020-2021 zal de geschiedenisboeken ingaanals ‘het jaar van Corona’. Wat 
een bijzonder jaar, ook voor onze voetbalclub. Constant anticiperend op de actuele 
ontwikkelingen en maatregelen hebben we dit memorabele seizoen beleefd. Voor zover 
dat mogelijk was, met ‘hollen of stilstaan’, zijn we het jaar doorgekomen.  
 
Via een online ledenvergadering in november 2020 is er een voor een groot deel een 
nieuw bestuur benoemd. Op 1 december hebben we als oud en nieuw bestuur een 
overdracht vergadering gehad en op 8 december heeft het nieuw bestuur afgetrapt met 
een overleg in de kantine.  
 
Gekozen is voor een portefeuille verdeling met iemand als achtervang erbij om te 
overleggen en te sparren en in verband met kwetsbaarheid.  
 

Aanspeekpunt Achtervang 
Voorzitter  Wybe   Jeroen 
Secretaris  Gerard   Remco 
Penningmeester Ruurd   Wybe 
Jeugd   Thijs   Willem 
TC   Willem   Ruurd 
Accommodatie Remco   Gerard 
Sponsor/PR  Jeroen   Thijs 
 

 



 
Op 15 december 2020 kwam oud trainer Klaas de Bakker te overlijden. Hier werd op 
onze website bij stilgestaan.  
 
Eind december plaatste de sponsorcommissie een hele leuke nieuwsbrief op de website. 
Erg leuke items waaronder een sponsor die in het zonnetje wordt gezet, maar ook een 
interview met kersverse voorzitter Wybe Hoekstra.  
 
Ook heeft de JO14 eind december een training gekregen van twee KNVB trainers. Dit 
kregen we aangeboden door een samenwerking met KPN. 
 

 
 
In januari werd bekend dat Ruben Ybema na het seizoen 20-21 stopt als trainer van de 
JO19 . De VTC is aan de slag gegaan om een opvolger te vinden. In Johan Wiersma 
hebben we een betrokken clubman gevonden om hier leiding aan te geven.  
 
In coronatijd ging een bestuursvergadering vaak zo via Teams. Erg serieus zoals je kan 
zien. 
 

 
 
 
 



In maart werden weer voorzichtig de trainingen opgestart met groepen tot 27 jaar en 
vanaf 27 jaar in tweetallen. Ook werd voor de jeugd Jo8 tot en met Jo12 getraind als 
een prof. Drie zaterdagen werd er intensief gewerkt aan de voetbal skills. Als afsluiting 
werd er zaterdag 27 maart een clinic gegeven door Sc Heerenveen.  
 
Op initiatief van Albert Helder werden er drie zaterdagen via YouTube VV Minnertsga 
draait door gehouden. De techniek werd door Mats en Hedzer uit de JO17 verzorgd. 
Super.   
 
De warming up was 13 maart en hierin werd door Albert onze voorzitter Wybe 
geïnterviewd. En ook Nico Zonderland kwam met anekdotes uit de wedestrijd verslagen 
die hij al jaren maakt.  
Ook werd er in 27 maart een grootste bingo gehouden (de wedstrijd). Een grote 
deelname met prachtige prijzen. Het was zeer geslaagd.  
De 3e helft aflevering was 10 april en zo in de voetbal loze coronatijd kon men toch nog 
genieten van het wel en wee van de VVM.  
 
In april kwam VV Minnertsga ook positief in het nieuws. Via Petra Abma ging er 
gebruikte kleding van de jeugd naar een opvang voor kinderen in Uganda. Verder 
werden er nog dikkere jassen naar Roemenië gestuurd en naar Suriname ging er ook 
nog VVM kleding. Een prachtig initiatief.  
 
 

 
 
Begin mei werd duidelijk dat een eventuele begin van wedstrijden in de regio (via de 
door de KNVB geplande Regio-Cup) er niet in zat. Dus we blijven creatief trainen. 
Hopelijk dat in september er weer een gewoon seizoen kan starten.  
 
Op 18 mei kregen we van de Dagwinkel een cheque van 690 euro voor de actie “Doch it 
foar dyn Doarp”. Een tijd lang kon je voor verschillende verenigingen munten in een buis 
gooien en dit prachtige bedrag is uiteindelijk voor onze voetbalvereniging.   
 
Op zaterdag 29 mei kon toch nog even het terras van de kantine open. Ervoor was er 
nog een onderling trainingspartij van de spelers van de senioren en JO19.  
 
De weken erna barste er toch nog een verkorte Regiocup voor de jeugd los. Fijn dat er 
zo toch nog even gevoetbald werd.  
 



 

Van de dochter van meester de Jong kregen wij een oude voorzittershamer met 
inscriptie (voorzitter 1965-1981).  
 

                      
 
 
Van de familie de Vries uit Sint Jacobiparochie ontvingen wij een prachtig ingelijst 
voetbalshirt, destijds gesponsord door de heer de Vries. 
 
Prachtige historische stukken welke ongetwijfeld een mooie plek zullen krijgen binnen 
onze club.  
 
Op 14 augustus 2021 gingen de senioren echt los met een trainingsdag. Eindelijk weer 
lekker met z’n allen de wei in en tussen de middag soep en een broodje. Aderlating deze 
dag was het uitvallen met een zware blessure van Enne Joostema.  
 
Op zaterdag 21 augustus hadden alle jeugdteams ‘de aftrap’ van het nieuwe seizoen. 
Kennismaken met je nieuwe trainer(s) en voor het eerst sinds lange tijd weer lekker 
ballen. Een prachtig mooi gezicht.  
 

 



In september 2021 ging het beker en competitie voetbal weer echt los. De kantine weer 
open en dat voelde weer vertrouwd. De kleedkamer humor, het fanatisme in de 
wedstrijd en de heerlijke 3e helft was weer terug. Wat een fijn gevoel voor iedereen.  

 
Begin oktober werden ook de eerste zichtbare werkzaamheden gestart voor de nieuwe 
pannakooi. Bij onze accommodatie komt een kaats/tennismuur, jeu de boulesbanen en 
een beachvolleybalveld. En voor onze voetbalvereniging dus een pannakooi waar 
(jeugd)leden de hele week kunnen voetballen. Een mooi uitbreiding!  
 

 
 


