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1. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter H. Top opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Vervolgens begint de voorzitter met een kleine terugblik van het afgelopen
jaar, een klein jaarverslag wordt voorgelezen.
De opkomst is redelijk, er zijn totaal 47 leden aanwezig inclusief bestuur.
Mka: fam. Poelman (Lutjegast) fam. Wijma, T. Nauta, A. Tiekstra,
A. Spinder, S. Brandsma, H.J. Kloosterman, F. Alkema, L. Brandsma, A. van
Hielkema en E. Grijpstra
2. Vaststellen notulen ALV 23 november 2012
De notulen worden onveranderd vastgesteld.
Notulist Fokje Alkema wordt bedankt.
Nav de notulen wil JP Postmus even het woord, hij vertelt het hele verhaal
van wat hij heeft meegemaakt, en bedankt een ieder voor de kaartjes, de
fruitmanden etc, ook het Db krijgt een bedankje en er is een bedankbriefje
naar de Griffioen gestuurd.
3. Mededelingen:
 De presentielijst graag tekenen
 Een ieder krijgt koffie en 2 consumptiebonnen
 Trainer marcel Poll verlaat de club.
Als vervanger is Johan Wardenier aangetrokken voor de selectie, een
ervaren trainer die op hoog niveau training heeft gegeven.
 Simon neef is aangetrokken als trainer voor het tweede.
 Evert Grijpstra is nu aan het revalideren, komt dit seizoen niet terug
als trainer.
 Het 500ste lid is ingeschreven. Dit is Silke van Hielkema, de meisjes
afdeling binnen de Fc groeit sterk.
 De dames spelen zaterdag a.s. een kampioenswedstrijd tegen de
Lauwers, komt allen.
 27 december wordt er een flessenaktie gehouden.
 28 december a.s. is er weer klaverjassen in de kantine
 4 januari vanaf 16.00 uur is er een nieuwjaarsborrel in de kantine
4. Financiën
4.1: Financieel overzicht 2012-2013 en vaststellen begroting 2013-2014.
Klaas Jan Hofsteenge , de penningmeester geeft een uitgebreide uitleg bij
het financiële overzicht 2012 / 2013 en de balans per 1 juli 2013.
Daarnaast legt hij de leden de begroting van 2013 / 2014 voor.
De leden gaan hiermee akkoord.
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4.2 : Verslag kascommissie
Dhr. H. vd Vaart en Mw. M. Wijma zijn van mening dat het werk van de
penningmeester er verzorgd en pico bello uitziet.
Hem wordt decharge verleend.
Voor de kascommissie van komend jaar melden zich aan mw. M. Wijma, en
dhr. K. Pikstra.
4.3 : vaststelling contributie 2014-2015
Waarom zouden wij de contributie willen verhogen?
Om meer financiële armslag te hebben
De gemeentelijke subsidies voor de jeugdleden wordt afgebouwd.
Het wordt steeds lastiger om kledingsponsoren te krijgen.
We willen meer in trainers investeren.
Als we de tarieven van de ons omliggende verenigingen naast elkaar leggen
dan behoort Fc. Grootegast relatief tot de goedkoopste.
Besloten wordt om de contributie voor spelende leden per 1 juli 2014 met
2,5% per jaar te verhogen.
4.4 : Vraag van het bestuur aan de leden :
Het bestuur vraagt aan de leden om vrijwilligers die ingeschreven dienen te
worden bij de KNVB, in beginsel vrij te waren van contributie.
Na enige discussie wordt besloten dat dit voorstel het niet haalt.
Indien een vrijwilliger ingeschreven moet worden bij de KNVB zal deze ook
zijn of haar contributie moeten betalen aan de Fc.
5. Jubilarissen
We hebben een aantal jubilarissen in ons midden, 2 zijn 25 jaar lid van de
vereniging en 1 is zelfs 40 jaar lid.
Voorzitter vraagt Anne Hoekstra (25 jr), Wieger Douma (25jr) en Koos
Pikstra (40jr) naar voren voor de hier bijbehorende versierselen.
6. Bestuurswisseling
- Tussentijds is reeds afgetreden dhr. A. van Gorp. Hij wordt bedankt voor
zijn inzet.
- Henk Top (voorzitter) is aftredend maar stelt zich herkiesbaar, de
aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
- Benoeming Paul haveman als lid, de aanwezige leden gaan hiermee
akkoord.
- Benoeming Harman Ridderbos als penningmeester, de aanwezige leden
gaan hiermee akkoord.
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7. Stichting beheer sportpark de Leegens.
Marten Hazenberg (voorzitter van de stichting) vertelt een en ander over
de stichting en ook over de velden.
Als laatste opmerking wordt nog meegegeven dat het een ieder zijn of
haar eigen verantwoordelijk is om de velden netjes houden, en na gebruik
de gebruikte spullen weer op te ruimen.
Marten wordt bedankt.
8. Accommodatie/nieuwbouwplannen
Er is in 2012 een commissie in t leven geroepen om te onderzoeken of het
haalbaar is om nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine te gaan
bouwen.
Tijdens dit vooronderzoek is door de gemeente aangegeven om eens met
het MFA te gaan praten over samenwerking. , dit verzoek kwam in juni
2013, er is een gezamenlijke commissie opgezet die met 2 aannemers de
bouwplannen heeft doorgenomen.
Op basis van een puntensysteem is er eerst gekozen voor de Boer
Staalbouw uit leek, let wel dit ie een voorlopige gunning. Het plan wordt 7
januari ingediend bij de gemeente, en op 17 januari a.s. is er een extra
algemene ledenvergadering om de plannen door te nemen met de leden
en hun te vragen om hiermee te mogen doorgaan.
Komt allen !
9. Verslag junioren , senioren, en sponsorcommissies
Seniorencommissie
Sietze Baron heeft de taken van jannes de Boer overgenomen.
Samen met Nico de Boer en toevoeging van Tjeerd Nauta en Linda veening
is de Sc weer op sterkte.
Een aantal zaken die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd of nog
vorm moeten krijgen:
-

Het eerste is helaas niet gepromoveerd
Er zijn nu 6 senioren heren teams.
Marcel Poll stopt na de zomer.
Verzorgster en keeperstrainer blijven in Grootegast
Het 2e is gepromoveerd
Dames team gaat goed, Anja en Johan Beute gaan hier mee door.

Harro de Vries, jeugdcommissie.
Binnen de commissie ligt de prioriteit bij de spelers.
Een aantal zaken – aandachtspunten die het afgelopen jaar de revue hebben
gepasseerd of nog vorm moeten krijgen:
-

Aantal meisjes teams is groeiende, dit vergt aanpassingen op de velden
en in de kleedkamers
Bestuurskamerdienst is en blijft een lastig verhaal, het heeft de
aandacht.
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-

Trainers voor de lagere elftallen (c3,c4, d3,d4 etc) zijn moeilijk te
vinden. Het eerste en 2e team gaat wel, de rest is moeilijk in te vullen.
Ook moet er aandacht zijn voor scheidsrechters, deze zijn ook niet altijd
makkelijk te vinden.
Een aantal 1e elftalspelers biedt zich aan om te assisteren bij bepaalde
taken van de JC

Sponsorcommissie
Jeroen Klaasens, voorzitter vertelt.
Een aantal zaken – aandachtspunten die het afgelopen jaar de revue hebben
gepasseerd of nog vorm moeten krijgen:
- We hebben ongeveer hetzelfde aantal sponsoren als vorige jaren
- er moeten wel weer nieuwe kleidingsponsors worden gevonden, dit vergt
veel tijd.
- alle sponsorborden gaan naar het kunstgrasveld
- er is een nieuwe kledingleverancier, nl Siebe Bos uit Kollum
- er komt zelfs een webshop voor kleding en artikelen die hangt aan de
website van de Fc, en levert ook geld op voor de Fc.
- er is een CRM pakket aangeschaft waarin alle contracten , afspraken en
facturatie in wordt bijgehouden door de penningmeester van de SpC.
Alles is dan inzichtelijk voor nieuwe commissieleden, een ieder weet dan wat
er is afgesproken.
10.

Rondvraag

Vraag:
Wie zijn nu de webmasters ?, er zijn veel mails verstuurd naar de webmaster
over kampioenschap van het meiden team, maar er is niets geplaatst.
Antwoord: wordt gewerkt an een nieuwe site met nieuwe webmasters, daar
kun je makkelijker op plaatsen.
11.

Sluiting

Voorzitter bedankt een ieder voor zijn en haar aanwezigheid en inbreng en
wenst een ieder wel thuis.
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