Verslag ledenvergadering VV de Blesse
06 november 2019
Aanwezig bestuur :
Afwezig bestuur:
Aanwezig volg. presentielijst:
Afwezig met kennisgeving:

Harry Mars, Ingmar Bouma, Riekele van der Merk,
Jos Bouma en Chris Hoen
28 personen (incl. bestuursleden)
Jan Mars en Ellen Bos

1. Opening
Vz. Harry opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. mededelingen en ingekomen stukken
- Ingekomen stukken; de verschillende verslagen van de penningmeester, secretaris en van de afdelingen jeugd,
senioren en dames.
- Op 7 en 8 juni 2019 vond het 4e jeugdtoernooi plaats. Helaas moest door de slechte weersvoorspellingen (code
rood) de vrijdag avond afgelast worden. De zaterdag was ondanks de niet fantastische weersomstandigheden
wel een sportief succes. Na het jeugdtoernooi werd nog het mix toernooi gehouden.
- In de 2e volle week van juni vond weer het toernooi om de “Stellingwerf cup” plaats in Wolvega.
- Het nieuwe voetbalseizoen is in het weekend van 17 en 18 augustus gestart met activiteiten voor de jeugd en
de dames.
- In 2021 bestaat onze vereniging 90 jaar. De dames afdeling bestaat dan 50 jaar. Als bestuur zijn we gestart
met het creëren van een financiële voorziening voor het organiseren van feestelijke activiteiten. De bedoeling
is om hiervoor een jubileum commissie op te starten die deze mijlpaal handen en voeten kan geven.
- De activiteiten van de kantine opknap commissie staan even op een laag pitje. Er wordt nu gezocht naar
financiële middelen om dit project van de grond te krijgen. Wordt vervolgt.
- Er zijn inmiddels een tiental nieuwe ballenkarren aangeschaft voor de verschillende teams. Hierin kun je
eenvoudig zien of alle ballen na een training weer in de ballenkar terug zijn gestopt. Ook voor de resterende
teams worden nog nieuwe ballenkarren aangeschaft. De “club van 100” heeft hiervoor een forse financiële
donatie gedaan waarvoor namens het bestuur hartelijk dank!
- We constateren dat er binnen onze vereniging best veel zaken van de club zoek raken zoals o.a. ballen en
kleding etc. Als bestuur willen we een ieder op hart drukken zuinig met de spullen om te gaan. We hopen dat
de bijvoorbeeld de nieuwe balenkarren hierin ook een steentje kunnen bijdragen. Wanneer we deze tendens
niet kunnen keren dan moeten we kijken naar mogelijkheden om eventuele kosten te verhalen. Het kost
jaarlijks veel geld wat we als leden moeten opbrengen!
- We hebben een start gemaakt met een nieuwe rubriek in de Rood Witter. Met deze rubriek “in het zonnetje”
willen we eens in de 3 of 4 weken een willekeurige vrijwilliger van onze club in het zonnetje zetten.
- In oktober is er op de club, op een zondagmorgen, een heren promotie dag voor Walking Voetbal
georganiseerd. Helaas was de opkomst laag en kon er geen team gevormd worden om op de zondag lekker te
ballen. Mogelijk in de nabije toekomst opnieuw proberen.
- Op zondag 27 oktober werd een damesvoetbal promotie dag gehouden op ons sportpark. Dit samen met de
KNVB, buurtsportwerk en FC Wolvega. In totaal kwamen hier zo’n 45 meisjes en dames op af. Het werd een
geslaagde middag.
- De club van 100 heeft bekend gemaakt dat ze hun activiteiten stoppen. Er zijn nog 17 leden over. Ze laten de
KVK inschrijving voorlopig wel in tact, aldus de aanwezige Jack van der Vegt. Het wordt een “slapende”
vereniging.
- De Vz maakt verder nog melding van een terugloop in het aantal donateurs en steunende leden. De club krijgt
hierdoor minder geld binnen en dat is jammer. Ook blijft het aanpoten om alle functies voor vrijwilligers
gevuld te krijgen.
3. Notulen vorige vergadering
Op de notulen zijn vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen. Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.
De VZ loopt nog even een paar gestelde vragen door uit het vorige verslag zoals o.a.:
- Opruimen doeltjes na de wedstrijden, is op dit moment geen probleem meer.
- Spelregel bewijzen voor de oudere jeugd. Een ieder die het moest halen is inmiddels geslaagd voor de
test.
- De nieuwe thermostaat is nog niet geplaatst. Dat wordt nog opgepakt aldus Jack v/d Vegt.

4. Jaarverslag secretariaat
De secretaris neemt het verslag kort door. Enkele punten hieruit zijn:
- De ledenadministratie was ook dit seizoen weer in handen van Adri Hettinga
- Peildatum januari 2019 hadden we 251 voetballende leden
- Peildatum zomer 2019 hadden we 155 donateurs. Dat zijn er 50 minder dan in 2012!
Hierover zijn vanuit de vergadering verder geen vragen of opmerkingen.
5. Jaarverslagen senioren, dames en jeugd
Jos Bouma bespreekt kort even een aantal highlights per afdeling.
Jeugd
- Seizoen 2018-2019 is gestart met een JO7, JO8, JO9, twee teams JO12, JO13, JO15, JO17 en JO19.
- Vrijdag 7 september 2018 was de aftrap en werd ieder team voorgesteld.
- Bekerwedstrijden gingen redelijk, sommige teams meteen uitgeschakeld, andere teams speelden een
aantal ronden. Helaas heeft geen enkel team de finale gehaald.
- In de winterstop werd in de zaal gespeeld en zijn de nodige bekers gehaald.
- Veldcompetitie: JO11-2, JO12-1 en JO17-1 werden najaar kampioen.
- JO11-1 werd voorjaarskampioen.
- Tot en met de JO10 houdt de KNVB de standen niet bij, dus daar kunnen we geen kampioenen
vermelden. De JO8-1 heeft alles gewonnen, dus die kunnen zich ook kampioen noemen.
- Het 4e Blesse Jeugdtoernooi werd gehouden op 7 en 8 juni 2019. De vrijdag moest helaas afgelast worden
i.v.m. de slechte weersvoorspelling. Op zaterdag werd wel gespeeld en het was weer zeer geslaagd.
Aankomend seizoen wordt het jeugdtoernooi voor de vijfde keer georganiseerd.
- Vermeldenswaard is het feit dat twee van onze jeugdspelers zijn gescout. Jesper Zandink is gescout door
SC Heerenveen en traint wekelijks bij de JO12 en speelt ook oefenwedstrijden en toernooien mee. Dana
Wind is gescout door de KNVB en traint bij de noordelijke selectie van de meisjes. Mooi dat zulke talenten
bij onze vereniging spelen.
- Na 10 jaar is afscheid genomen van jeugd coördinator Richard de Boer. Hij is namens de JC bedankt voor
bewezen diensten. Rob Ton is zijn opvolger. Dit doet hij in combinatie met het trainerschap van VR 1.
- Tot slot bedankt de JC alle leiders, trainers en scheidsrechters voor hun inzet. De JC benadrukt dat het
altijd een hele klus is om trainers en leiders te vinden voor onze jeugdteams.
- Voor seizoen 2019-2020 zijn alle jeugdteams weer ingevuld. Er is geen JO17. We hebben hiervan een
combinatieteam gemaakt en ze spelen als JO19 team. Een mooi gegeven is het feit dat de JO12-1 op
hoofdklasseniveau speelt. Hopelijk kunnen we de talenten behouden voor onze vereniging.
- Om de overgang van jeugd naar de seniorenafdeling wat gemakkelijker te maken laten we sinds kort een
aantal JO19 spelers mee trainen met de 1e selectie. Zo wennen ze aan het trainen en spelen met
senioren. Ook hebben we afgesproken dat jeugdspelers ingezet kunnen worden bij de 3 seniorenteams.
Er hebben inmiddels al een paar spelers van de JO19 speelminuten gehad in het eerste team.
- We zijn nog steeds bezig om een keepertrainer te vinden voor onze jeugd.
Vrouwen
- Afgelopen seizoen speelden we met 3 teams. VR 1 eindigde helaas onderaan in hun competitie. Vr2
speelden 7x7 en eindigden bovenin, maar net geen kampioen, toch een felicitatie waard.
- Vr 3 speelden op de maandagavond in de dorpencompetitie en eindigden in de middenmoot met een 5e
plaats.
- We namen aan het eind van het seizoen afscheid van trainster Sandra Lampe en leidster Lilian Kroon. Rob
Ton is de nieuwe trainer en Erik Hassing verruilde het leiderschap van H1 met die van Vr1. Hij blijft dus
actief als leider. Hij doet dit samen met Geert Veurman.
- De DC is druk bezig om de vrouwenafdeling positief te promoten. Een mooi initiatief was de promotie dag
op 27 oktober jl. Deze dag werd door een enthousiaste werkgroep i.s.m. FC Wolvega, buurtsportwerk en
de KNVB voorbereid en de dag zelf was ook zeer geslaagd. Hopelijk levert het weer nieuwe leden op.
- Dit seizoen wordt weer met 3 teams gespeeld. Vr1 speelt op de zaterdag. Vr3 speelt op de
maandagavond. Dit team heeft wel vaak tekort en zal aangevuld worden door Vr2 en niet meer door
selectiespelers. Zo kan Rob Ton met voldoende spelers trainen.

Senioren
- Samenstelling van de TH is ongewijzigd, met dien verstande dat we afscheid hebben genomen van Marcel
Mars. De JC, DC en SC zijn vertegenwoordigd door Mient van der Merk, Henk Stuurman en Reitse de
Vries. Eelco Kemerink is lid en zelf ben ik afgevaardigde van het bestuur en tevens vz.
- We hebben binnen het TH nog steeds twee vacatures die ingevuld moeten worden.
- Met Minne de Boer als nieuwe trainer deed ons 1e het knap met een opvallende prestatie : bovenin
meegedraaid + periode kampioen. Helaas in de nacompetitie om promotie naar de 3e klasse
uitgeschakeld.
- Ondanks de smalle selectie een bevredigend resultaat. Wel teleurstellend was dat weinig gebruik is
gemaakt van talentvolle A junioren. Aanpassing van A junioren naar senioren blijkt toch moeilijk te zijn.
Zoals ik net vertelde bij de jeugd hebben we daar nu betere afspraken met elkaar over gemaakt om meer
jeugdspelers te laten wennen aan de senioren.
- Het 2e team speelde in hun competitie niet voor de hoofdprijzen, zij werden 8e in hun competitie van 10
verenigingen. Aantal spelers was te groot en dat gaf elke keer weer een wisselend team, wat de kwaliteit
niet ten goede kwam.
- Bij het recreatieteam 35+ zagen we toch vaak veel afzeggingen en bleek het niet altijd mee te vallen om
een team op de been te brengen.
- De 45+ besloot dit seizoen met een kampioenschap, een felicitatie waard!
- We hebben afscheid genomen van 3 spelers van het 1e. Wilco Oosterhof, Johnny Sloot en Dick Hettinga.
Alle 3 de heren hebben een mooie staat van dienst en zij hebben hun sporen in de selectie zeker
verdiend. Wij willen hen dan ook van harte dank zeggen voor hun inzet. Mooi dat jullie nog willen door
spelen in het 3e team.
- Dit seizoen zijn we gestart met 3 senioren teams. De A selectie bestaat uit 17 spelers, het 2e team uit 14
en 3e team uit 15 spelers. Dit is krap en er is afgesproken dat ook de 35+ bereid zijn om in nood bij te
springen. Ook de A junioren kunnen benaderd worden.
- Er is besloten om het 2e aangevuld met spelers van het 3e op de vrijdagavond te laten trainen. Dit om
samenwerking met het 1e te bevorderen. We gaan dit nog evalueren, want het blijkt dat trainen op de
vrijdag en spelen op de zondag best wel veel vraagt van de spieren… Het kan zijn dat we weer terug gaan
naar de donderdag.
- Het blijkt lastig om een trainer te vinden voor het 2e. Gelukkig hebben we Ingmar Bouma bereid
gevonden om deze kar te trekken als speler/trainer. Voor de rest senioren op de donderdagavond is er
geen trainer. Zij verzorgen zelf hun trainingsavond.
- Er is overleg geweest tussen trainers en leiders van de 3 senioren teams om de selecties op de
maandagavond al vast teleggen en in de RW te plaatsen. Dit voorkomt onduidelijkheden en dat er op de
vrijdag en zaterdagavond nog om spelers gevraagd moet worden. Ook is het wisselbeleid aan de orde
gekomen. Afgesproken is dat bankspelers van het 1 ook wedstrijdritme opdoen in het 2e. Maar het feit
blijft dat iedereen zich voor 100% moet inzetten om 3 teams op de been te houden.
- We hebben nog een vacature voor een keepertrainer.
- Verder zijn we in gesprek met een verzorgster die iets kan betekenen op de vrijdagavond als de selectie
traint.
Opmerking Rene Brasjen:
- Er zijn naast een aantal spelers van de 45+ maar weinig mensen van het 3e team of de 35+ die trainen op
de donderdag avond. Het zou mooi zijn dat er met minimaal zo’n 10 personen getraind zou kunnen
worden.
6. Financieel
a. verslag penningmeester
Ingmar neemt het woord en neemt met de aanwezigen het financieel jaarverslag 2018-2019 door.
Het seizoen 2018-2019 is met een positief resultaat van €3.812,- afgesloten. Dat is een mooi resultaat en we zijn
als bestuur blij met deze positieve ontwikkeling. Dit draagt bij aan een duurzame voortzetting van onze
vereniging.
Het was een financieel stabiel jaar met nauwelijks grote investeringen en we hebben de opbrengsten op peil
kunnen houden. Positief is ook dat we nauwelijks gebruik hebben gemaakt van onze krediet faciliteit bij de
Rabobank. De faciliteit loopt elkaar verder terug conform de gemaakte afspraken.

Het kledingfonds is in het afgelopen seizoen van start gegaan en dat vergde een behoorlijke investering vanuit het
kledingfonds. We zijn blij met de ontwikkeling dat nu ieder team in een shirt, en vaak ook al in een broekje, van
de club speelt. De komende jaren zullen we dit verder uitrollen en zal er jaarlijks nieuwe kleding worden
aangeschaft voor de diverse teams.
In het jaar 2021 bestaat onze vereniging 90 jaar en de vrouwen afdeling 50 jaar. Dat willen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Om die reden hebben we alvast een voorziening gevormd en zal er een spaarpotje worden
gecreëerd. Nadere invulling van dit jubileum moet de komende periode vorm krijgen middels het opstarten van
een jubileum commissie.
Om financieel de komende jaren gezond te blijven zullen we jaarlijks bekijken of een contributie verhoging
noodzakelijk is en zullen kritisch blijven letten op de uitgaven. Enkele financiële maatregelen zullen in de
najaarsvergadering worden besproken.
Vragen hierover vanuit de vergadering:
- Mient van der Merk merkt op dat de marges dit jaar lager zijn dan in het voorgaande jaar. Ingmar beaamt
dat en geeft als reden o.a. mee dat dit komt door de BTW verhoging van 6 naar 9%.
- Jack van der Vegt vraagt of we nu een verlaging zien in de energie kosten nu de zonnepanelen op de
andere meter zijn aangesloten. Bestuur geeft aan dit wel te verwachten, maar heeft de afrekening van de
Nuon nog niet gezien.
b. verslag kascommissie
De kascommissie heeft de boekhouding van de vereniging bekeken. Jörgen Kleinheerenbrink en Martin Sloot
hebben de boeken gecontroleerd. Jörgen geeft aan dat alles prima voor elkaar is en geeft de vergadering het
advies hier mee in te stemmen en zo geschiedde. De kascommissie wordt door de Vz. bedankt.
c. verkiezing kascommissie
Martin en Jörgen hebben aangegeven wel te willen stoppen als er zich nieuwe kandidaten melden. Deze melden
zich echter niet in de vergadering en daarom zullen de beide heren ook voor komend jaar de kascommissie
vormen, dit met toestemming van de vergadering.
d. begroting seizoen 2019/2020
De begroting laat een positief resultaat zien van €4.750,-. Positief hierbij is dat we weer 3 senioren teams in de
wei hebben.
De kantine zal ook komend jaar weer de grootste inkomsten bron zijn voor de vereniging. De opbrengsten laten
zich echter lastig voorspellen. De brutomarge zal verder geoptimaliseerd worden en door het organiseren van
activiteiten hopen wij dat de kantine inkomsten ook dit jaar weer goed bijdragen aan de financiële huishouding
van de vereniging.
De overige opbrengsten zullen naar verwachting op een vergelijkbaar niveau blijven. Er zullen vanuit de
activiteiten commissie nog een aantal acties worden gehouden die een positieve bijdrage zullen leveren aan ons
financiële reilen en zeilen.
Met betrekking tot de personeelskosten hebben we als bestuur duidelijke richtlijnen opgesteld. De hoofdtrainer
staat onder contract bij de stichting STK. De vrijwilligers (die hiervoor in aanmerking komen) hebben een contract
met de vereniging afgesloten en werken op basis van een vrijwilligers vergoeding.
De voetbalkosten zullen wederom iets stijgen. Voor een aantal teams zal er nieuwe kleding aangeschaft worden
en door een lichte stijging van het aantal leden zal automatisch de afdracht aan de KNVB ook stijgen. De
contributie inkomsten zullen hierdoor natuurlijk ook toenemen!
Het bestuur wil ook kijken of er maatregelen nodig zijn om de grote aantallen verdwenen ballen en kleding tegen
te gaan. Het gaat echt over serieus geld. Misschien sancties per team, we bekijken de mogelijkheden.
Verder worden ook de teampotjes (voor een uitje) afgeschaft voor alle teams binnen de vereniging. Wie een
feestje wil houden moet daar zelf maar iets voor opzij zetten.
Vragen en opmerkingen::
- Mient van der Merk zal dit laatste punt als Vz. van de Jeugdcommissie communiceren aan de
jeugdleiders. Er blijft voor de kampioensteams natuurlijk wel budget beschikbaar voor patat etc.
7. Bestuursverkiezing
Secretaris Riekele van der Merk is na 3 jaar aftredend en tevens herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.
Riekele wordt zonder tegenstemmen herkozen voor een 2e termijn.

8. Rondvraag
• Nienke Demmink:
- Is het iets om in de plaats van de club van 100 een nieuwe club van 50 op te richten? Het bestuur juicht dit
toe. Jack v/d Vegt geeft als oud bestuurslid aan dat de KVK inschrijving voorlopig blijft dus er zijn
mogelijkheden. Denk daarbij ook nog aan de overgebleven 17 oud leden. Voor het bestuur van VV De Blesse
als zodanig, ligt hier geen taak.
- De dames speelsters zouden het fijn vinden om, voordat de kleding (shirt en broekjes) definitief besteld
wordt, eerst een pas ronde te houden. Zo krijgt een ieder de juiste maat kleding! Dit wordt meegenomen naar
de verantwoordelijke commissie.
• Rene Brasjen:
- Kunnen we bij VV De Blesse geen bierkaart invoeren? Dat ieder lid een kaart krijgt en eens per jaar op of rond
zijn verjaardag een blad bier (15 stuks) kan halen voor 1€ per biertje? Bestuur: nemen we mee en we zullen
het ook met de kantine commissie bespreken.
- De 45+ heeft (nog) geen broekjes van de club. Dit is genoteerd en wordt meegenomen naar het kledingfonds.
- op 31 december vindt weer de oliebollen actie plaats. We zoeken nog vrijwilligers voor die dag, o.a. bij het
uitventen en klaarzetten vooraf in de kantine.
• Joachim Westenbroek:
- Op drukke zaterdagen zitten in de 2 scheidsrechter hokjes vaak meisjes van de verschillende jeugdteams en
dan heeft de scheidsrechter geen eigen hokje. Is de scheidsrechter weer de klos. Hoe op te lossen? Bestuur:
een oplossing zou kunnen zijn de 2e bestuurskamer of massage hok te gebruiken. Enige nadeel is dat daar geen
douches zijn. Moet je even wachten tot dat de meisjes klaar zijn of thuis douchen.
- Wat doen we met mensen die 50 jaar lid zijn van de vereniging? Daar hebben we als bestuur geen direct
antwoord op. Komen we op terug.
- de akoestiek in de kantine is erg slecht. Bestuur: is een bekend probleem en is een punt wat meegenomen
wordt in de kantine opknap commissie.
- straatwerk bij de tribune is nog niet gedaan. Chris Hoen; het heeft onze aandacht en wordt mogelijk een
onderdeel van de volgende NL doet dag
• Jack van der Vegt:
-De club van 100 stopt met zijn activiteiten. Er zijn geen bestuursleden meer en nog maar 17 leden. DE KVK
inschrijving blijft voorlopig wel bestaan, dit om een doorstart mogelijk te maken. Voor vragen hierover kun je
bij Jack of Thijs Waldus terecht. Het geld wat nog in kas is willen ze o.a. nog inzetten voor een nieuwe
thermosstaat, potjes voor de jeugdteams en de nog aan te schaffen ballenkarren.
• Bart Scholts:
-Hoe staat het de plannen van de kantine opknap commissie? Bestuur: op dit moment wordt er gezocht naar
de financiële middelen om de plannen gestalte te kunnen geven.
• Edwin Kemerink:
- Bij uitwedstrijden zien we eigenlijk na de wedstrijden nooit bestuursleden van VV De Blesse in de
bestuurskamer van de tegenpartij. Waarom niet? Bestuur: Hier komen we later op terug.
• Chris Hoen:
- Er zijn weer een 3 tal nieuwe kantine medewerksters bij gekomen de afgelopen weken. Dat is een goede zaak
en zijn we heel blij mee. Verder is afgelopen zondag een controleur langs geweest van de gemeente om de
papierwinkel van onze kantine (vergunning, sociale hygiëne, IVA verklaringen etc.) te controleren en we zijn
goedgekeurd.
9. Sluiting
Harry Mars bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
De Blesse, woensdag 6 november 2019
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