
Algemene ledenvergadering Voetbalvereniging sv Donkerbroek 14-11-2014 

 

        Aanwezige bestuursleden: 
        Voorzitter:  Jeen Kootstra 
        Penningmeester: Franke de Boer      
        Notulist: Eric van Veldhuizen 
 

Aanwezig aantal leden: 32 

 

1. Opening door de voorzitter 

- Welkom door de voorzitter 

- Een minuut stilte voor Sipke Bergsma 

- Gaan verder met de agenda 

2. Medelingen 

- Voor het 1e en 2e elftal kunnen we geen leider vinden.  

- Het 3e elftal heeft Erik Klooster en Eric van veldhuizen 

- Damesteam doet mee in dorpencompetie  en 35+ team speelt 4 vrijdagavonden een 

competie in een najaars – en voorjaars reeks. 

- A’s tot  E’s  voetballen  samen met Makkinga 

- F-team  speelt in Donkerbroek 

- Website ligt plat. Er komt een nieuwe website. Michel Friso bereid gevonden om ons te 

helpen 

- We hebben Dirk Mulder gevonden als  nieuwe consul. 

- Coach Ypie Bergsma  gaat nog een jaar door. 

3. Notulen afdelingsvergadering 15 november 2013 

- Notulen 15 november 2013 

- Yntze had een vraag over de vergoeding kapotte deur door iemand van Oosterstreek. 

- Notulen goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 

- Geen ingekomen stukken 

5. Jaarverslag voetbalbestuur 

- Het 1e  is geeindigd als 4e geëind in 5e klasse C 

- Afscheid genomen van de trainer van het 1e Jaap Boonstra.  

- 2e heeft mooi meegedraaid in de middenmoot 

- Zaterdag draaide keurig mee in de middenmoot 

- Geslaagd Frans Turksma tournooi en Goud van Oud 

- 35+ goed gedraaid. 

6. Financieel verslag afdeling voetbal 

- Reclameborden kan dat meer? Hans en Marcel hebben geen tijd gehad om de 

sponsorcommissie te vormen. 

7. Verslag kascommissie 

- Kascommissie heeft niets verdachts gevonden. Ruben wil volgend jaar wel helpen. Yntze 

de Wit biedt zich aan als kascommissie 

8. Vaststellen begroting seizoen 2014-2015 

- We gaan met dezelfde bedragen in als vorig seizoen. 



9. Verkiezingen afdelingsbestuur Voetbal 

- Pyt Liemburg, Allard Donker, Sietze Dijkstra en Pieter Meerten. Unaniem zijn deze 

mensen in het bestuur gekozen.  

10. Toekomstplannen 

- Toekomstplannen, meer samen met Makkinga. In de toekomst zien we wel dat de hele 

jeugd samen gaat met Makkinga. Vorig  jaar uitbreiding van de D’s en dit jaar de E’s. In 

de toekomst hopen we dat het 1e elftal in de 4e klasse gaat voetballen. We hopen dat we 

3 seniorenteams op de been kunnen houden in de toekomst.  

11. Afscheid van Roelof Bergsma (consul)  

- Roelof Bergsma wordt bedankt als consul. Roelof krijgt applaus en een fles Beerenburg. 

Evelien Wagenaar is gestopt als secretaris. 

- In overleg met de familie Bergsma komt een foto met tekst te hangen in gedenkhoekje. 

Doen  we iets mee.  

12. Rondvraag 

- Is het ook mogelijk om de jongste te laten trainen tegelijkertijd met de korfbal en 

voetbal. Het is lastig te schuiven met andere jeugdteams. 

- Johan: super kandidaten voor het bestuur voor de voetbal. Oproep toerbeurt kantine 

wordt gedraaid door de spelers. Iedereen willen vragen hoe we die klus willen klaren.  

- Ypie: je moet de club draaien om de kantinebezetting op de zondag te draaien. 1x per 

jaar kantinedienst te draaien per jaar.  Gezamenlijk doen, verhaal doen. We hebben 15 

mensen op papier. Je gaat naar de bekende namen en dan lukt het. Je moet er met 4/5 

mensen heen. 

- Johan. Mijn ervaring is anders. Niet alleen op de kantine. De 8 mensen die er zijn, kunnen 

lang dit werk niet doen op de maandagochtend. 

- Jeen. Wij als vereniging van Donkerbroek zijn ook verwend. Nu moeten we met z’n allen 

komen. Als er spelers komen, dan streelt het mensen wel.  

- Johan. Scheidsrechters is ook niet gemakkelijk. Ik moet hier alles regelen, die heeft er 

geen zin meer in. 

- Sietse. 3e keer dat we dit horen. Misschien moet er een lijst komen. 

- Ynze , misschien iedereen vande eerste selectie een keer een wedstijd van de jeugd te 

fluiten. 

- Jelle, het is moeilijk om een scheidsrechter voor de A’s en B’s  te krijgen.  

- Johan. Ze willen iemand graag iemand voor de donderdagavond een training geven. 

Bestuur gaat ermee aan de slag. Gisteravond waren er 8 vrouwen. 

- Pieter Meerten. Opmerking.  

- Sietze: Het gebeurt regelmatig dat er mensen zijn die achter de bar staan en niet weten 

wat ze moeten doen. 

13. Voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

 


