
 
Verslag Algemene Ledenvergadering VC Trynwâlden 
Datum: 9 december 2020 
 
 
1. Opening 
 
Vanwege corona zou de ledenvergadering dit jaar digitaal gehouden worden. Er hebben zich 6 
mensen opgegeven voor de digitale vergadering. Gezien het geringe aantal aanmeldingen heeft het 
bestuur besloten de ALV te houden in de vorm van dit verslag, wat tevens dient als jaarverslag, dat 
op de website wordt geplaatst. De 6 opgegeven leden hebben de gelegenheid gekregen om van 
tevoren vragen te stellen per e-mail. Hiervan heeft 1 lid gebruik gemaakt; zie bij rondvraag. 
 
 
2. Vaststellen notulen 
 
De notulen van 9 december 2019 worden vastgesteld. 
 
Hierbij nog even opnieuw aandacht voor een besluit in de vergadering van 2019: de leden hebben 
toen besloten om het sportcomplex op zaterdag tot 14.00 uur rookvrij te houden. Bij KV De Wâlden 
is dit besluit vorig jaar ook genomen en onlangs in haar ledenvergadering opnieuw herhaald. 
Het bestuur van VC Trynwâlden beseft dat onder meer een aantal van haar vrijwilligers nog wel eens 
een sigaret/sigaar opsteekt, maar hoopt dat iedereen omwille van de jeugd zich aan deze afspraak 
zal houden. 
 
 
3. Van het bestuur 
 
3.1 Terugblik 
 
In juni 2020 is het huidige, compleet nieuwe, bestuur geïnstalleerd. Het vorige bestuur was op dat 
moment al ruim een half jaar demissionair. De maanden voorafgaand aan juni zijn er een aantal 
overdrachtsgesprekken geweest tussen het oude en nieuwe bestuur, waarvoor nogmaals dank aan 
het oude bestuur. 
 
In juni was de eerste coronapiek achter de rug en kon er nog onder voorwaarden getraind worden. In 
deze periode zijn nog twee clinics voor de jeugd georganiseerd (jongens en meisjes).  
 
Het nieuwe voetbalseizoen leek gewoon van start te kunnen gaan, maar al snel kwam de corona 
terug en moest er in een aantal weken worden afgeschaald tot de situatie dat alleen de jeugd nog 
gewoon kon trainen en senioren onder voorwaarden. Vanwege de wisselende extra maatregelen was 
hier veel inzet van de vrijwilligers nodig, niet in de laatste plaats van onze wedstrijdsecretaris. In de 
afgelopen periode zijn er in vier weekenden nog onderlinge toernooien georganiseerd en ook 
werden er nog veel onderlinge oefenwedstrijden geregeld. Goed om te zien dat er nog veel 
activiteiten werden ontplooid. Complimenten voor onze HJO, de coördinatoren en alle trainers en 
leiders. In de ‘winterstop’ krijgt dit een vervolg op drie zaterdagen in de zaal. 
 
Het was dit seizoen erg lastig om voor de start van het nieuwe seizoen voor alle teams trainers en 
leiders te vinden. Uiteindelijk is dat in de loop van het seizoen wel gelukt. 



 
In het afgelopen najaar is de nieuwe website gelanceerd. Ook werden de televisies in de hal en de 
kantine zodanig geprogrammeerd dat o.a. de wedstrijdschema’s op de wedstrijddagen hierop te zien 
zijn. 
 
Ook werd er een ballenactie gehouden, waarbij het streefgetal van 100 op het nippertje werd 
gehaald, namelijk 101 ballen. Een mooi succes. Van de opbrengsten zijn 30 nieuwe Derby Star ballen 
gehaald, het overige geld wordt geïnvesteerd in  materialen zoals netten voor de goals, hesjes, 
pionnen, waterzakken, bidons etc. Nogmaals dank aan alle mensen die gedoneerd hebben.  
 
Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor onze sponsoren. Het is hartverwarmend om te zien 
dat, in deze moeilijke tijden, onze sponsoren de club trouw blijven steunen. Sterker nog; wij hebben 
zelfs een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, te weten: 

- W.A.S Witgoedspecialist  
- Puur Interieuradvies 
- Vishandel De Wâldhoek 
- Ka & Ko woonwinkel 
- Durk Deinum Handelsonderneming 

 
Daarnaast is het contract met onze trouwe hoofdsponsor Albert Heijn Gytsjerk met onbepaalde tijd 
verlengd en zo ook de aflopende contracten van een aantal ster- en subsponsoren. Een overzicht van 
onze sponsoren is te vinden op de website.  
 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie trouwe steun!  
 
Tot slot nog een oproep aan de leden: De sponsoren steunen onze club, laten wij niet vergeten ook 
de sponsoren te steunen! 
 
Een laatste dankwoord is aan jullie zelf, de leden: bedankt dat jullie trouw blijven aan de club in deze 
lastige tijd. 
 
 
3.2 Vooruitblik 
 
Het nieuwe bestuur heeft de afgelopen maanden goed rondgekeken en geluisterd. Voor de komende 
periode heeft het bestuur een aantal doelstellingen geformuleerd: 
 
1. Actief nieuwe jeugdleden werven. Bij het aantreden constateerden we dat de meeste jeugd in de 
categorie JO13-17 voetbalt. Normaal gesproken zie je toch meer een piramide model, de meeste 
leden onder de jongste jeugd, en dat is ook wenselijk voor een gezonde vereniging. 
 
2. Meer vrijwilligers bij de club betrekken en daarmee de taken meer verdelen. De eerste stappen 
zijn al gezet. De komende maanden gaan we verder aan de slag met de vrijwilligerscommissie. Vanuit 
de SBSO is het verzoek gekomen om meer vrijwilligers aan te leveren voor de kantinediensten. 
 
3. Meer mensen bij de club betrekken, meer binding in de club creëren. Met elkaar leuke dingen 
organiseren, een sociale en warme club zijn (en dan komen de sportieve resultaten ook vanzelf). 
Natuurlijk wordt dat gemakkelijker als het corona-tijdperk voorbij is. 
 
 



 
3.3 De leden van het bestuur 
 
De leden van het nieuwe bestuur stellen zich nog even voor met de bijbehorende functie. Daarbij 
worden ook nog even kort de commissies/functionarissen benoemd waar hij/zij eerste 
contactpersoon voor is. 
 
Jolt Andela – voorzitter 
Vrijwilligerscommissie, activiteitencommissie. Tevens contact voor SBSO en KV De Wâlden. 
 
Fiona Boonstra - secretaris 
Wedstrijssecretariaat, ledenadministratie, redactie website/tv-schermen, contact gemeente 
(administratief), vertrouwenspersoon. 
 
Jacob Seinstra - penningmeester 
Ontvangstcommissie zondag. 
 
Tjeerd Rijpma - voetbalzaken 
Coördinatoren, hoofd jeugdopleiding, toernooicommissie. Tevens contact KNVB. 
 
Wietske Kooistra - facilitair 
Fjildploech (onderhoud complex), ontvangstcommissie zaterdag, contact gemeente (velden). 
 
Ealse Stienstra – algemeen lid 
Sponsorcommissie, kledingcommissie. 
 
Gerrit Jan Veenstra – algemeen lid 
Scheidsrechtercommissie, materiaalcommissie. 
 
 
4. Financieel 
 
4.1 Verslag kascommissie 
 
Zoals vastgesteld in de vorige algemene ledenvergadering zou de kascommissie voor dit jaar worden 
gevormd door Brant Knossen en Gerrit Jan Veenstra. Aangezien Gerrit Jan nu zitting heeft in het 
bestuur, is Jorn Koopmans bereid gevonden zijn plaats in te nemen. 
 
De kascommissie heeft de financiële verantwoording van de penningmeester goedgekeurd en 
verleent de penningmeester en het bestuur decharge ten aanzien van het in het seizoen 2019-2020 
gevoerde financieel beheer.  
 
Het verslag van het onderzoek door de kascommissie is op verzoek in te zien. 
 
Het bestuur dankt de kascommissie heel hartelijk voor het werk. 
In de statuten wordt genoemd dat leden van de kascommissie in principe voor 3 jaar worden 
benoemd. Brant en Jorn hebben al aangegeven volgend jaar nog een keer de honneurs te willen 
waarnemen.  
 
 



 
4.2 Begrotingen seizoen 2019-2020 en seizoen 2020-2021 
 
Begroting 2019-2020 
 
Voor het afgelopen seizoen was de totale exploitatie begroot op 80.000 euro. De realisatie heeft 
deze begroting behoorlijk goed benaderd. Het seizoen is licht positief afgesloten, er is een bedrag 
van 3.790 euro toegevoegd aan de reserves. 
 
Begroting 2020-2021 
 
Voor het lopende seizoen is de begroting vastgesteld op 85.500 euro.  
De verwachte stijging aan de kostenzijde wordt veroorzaakt door de hogere trainerskosten. Op een 
aantal posities binnen de vereniging is een clubtrainer vervangen door een externe trainer.  
Dit gaat aan de opbrengstenkant gecompenseerd worden door hogere contributie inkomsten. Niet 
door verhoging van de contributie, maar door verhoging van het aantal leden. Zie ook de eerder 
genoemde doelstellingen (onder agendapunt 3). 
 
We streven ernaar dat de genoemde stijging van de trainerskosten tijdelijk is, zodat we in de 
toekomst met een positief resultaat kunnen begroten. 
 
De begroting wordt hiermee vastgesteld. 
Het uitgebreide financiële verslag is op verzoek in te zien. 
 
 
5. Jubilarissen 
 
Volgens de informatie vanuit sportlink (het KNVB registratie systeem) zijn er dit jaar twee 
jubilarissen, maar bij navraag blijkt dit niet te kloppen. Aan de andere kant kunnen er ook best wel 
jubilarissen zijn, waarvan wij dit niet kunnen achterhalen. Deze personen mogen zich uiteraard 
melden. Wij hopen dat wij volgend jaar betere informatie uit het systeem kunnen halen. 
 
 
6. Rondvraag 
 
Margriet Veninga: Bij korfbal konden we een hoodie bestellen met een naam en het logo  
van korfbal. Kunnen jullie bij voetbal ook eens zoiets doen? 
Antwoord: Dit is binnen het bestuur ook al besproken; wij zijn enthousiast over dit idee en zullen de 
komende weken bespreken hoe wij dit vorm kunnen gaan geven.  
 
 
7. Sluiting 
 
Wij willen jullie, alle leden en vrijwilligers, danken voor alle hulp en de plezierige samenwerking in de 
eerste maanden dat wij nu het bestuur vormen. Wij hopen ook dat jullie merken dat wij ons best 
doen om de club de goede kant op te sturen. We zullen sommige dingen vast nog wel beter kunnen 
doen, voor constructieve adviezen staan wij uiteraard open. 
 
Het bestuur hoopt jullie volgend jaar onder normale omstandigheden weer te kunnen ontvangen. 
Wij hopen dan op een hoge opkomst en maken er een gezellige avond van! 


