
Verslag van de ledenvergadering v.v. TOP’63, 23 oktober 2014 
 
Verslag van de ledenvergadering v.v. TOP ’63, gehouden op 23 oktober 2014 van 20.30 tot 22:05 uur, in Us Top 
Hús. 

 
1. Opening / vaststellen agenda 
Voorzitter Pier v.d. Meer opent de vergadering en heet de ongeveer 20 aanwezigen (incl. bestuur) van harte 
welkom. Verder meldt de voorzitter dat er zich naar aanleiding van punt 8 (bestuursverkiezing) geen 
(tegen)kandidaten hebben gemeld. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
2. Notulen vorige ledenvergadering 
De notulen zijn voorafgaand ter inzage beschikbaar gesteld aan de leden. Er zijn geen vragen en opmerkingen 
over de notulen en zij worden onveranderd goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag secretaris 
De secretaris meldt het aantal keren dat het bestuur sinds de vorige ledenvergadering bijeen is geweest. 
Daarnaast noemt hij de belangrijkste zaken waarmee het bestuur zich heeft beziggehouden en de belangrijkste 
externe vergaderingen.  
 

4. Sportief jaarverslag senioren 
De wedstrijdsecretaris Joop Hoekstra geeft een sportief jaarverslag van het seniorenvoetbal 2013/2014. Over 
het verslag worden verder door de vergadering geen vragen en opmerkingen gemaakt, zodat zij onveranderd 
worden goedgekeurd. 
 
5. Sportief jaarverslag junioren 
Melis van der Meer leest het sportief jaarverslag van het juniorenvoetbal 2013/2014 voor. Over het verslag 
worden verder door de vergadering geen vragen en opmerkingen gemaakt, zodat zij onveranderd worden 
goedgekeurd. 
 

6. Jaarverslag penningmeester 
Penningmeester Michiel Schlüter presenteert de financiën over het seizoen 2013/2014. Over het verslag 
worden door een aantal leden enkele vragen en opmerkingen gemaakt, welke hieronder staan vermeld: 
 
Lykle Bleekveld: De verhoging van de KNVB van € 2,- per lid, is dit een maandelijkse verhoging? 
Antwoord: Nee, het betreft hier een verhoging van € 2,- per jaar. 
 
Jelle Visser: Is er nagedacht over het verhogen van de inkomsten of het verlagen van de uitgaven? 
Antwoord: Ja, hier is over nagedacht maar dit moet verder worden uitgewerkt. 
 
Doede Wind: Het spaarsaldo loopt naar beneden, goed dat hiervoor een buffer is opgebouwd. 
 
7. Verslag kascommissie + benoeming reserve commissielid 
Atze Atsma doet namens de kascommissie verslag van hun bevindingen. Atze geeft aan dat het er allemaal 
prima uit ziet. Het volgend jaar bestaat de kascommissie uit Atze Atsma en Dylan van der Zee. Doede Wind 
meldt zich aan als reserve. 
 
8. Pauze 

 
9. Bestuursverkiezing 
Herkiesbaar: Joop Hoekstra (Senioren) en Rolf Boekelman (Secretaris). Joop en Rolf worden middels luid 
applaus herkozen als coördinator Senioren en Secretaris. 
 
 



10. Wat verder ter tafel komt 
De voorzitter meldt de volgende zaken: 
 

 Darttoernooi: Het darttoernooi zal worden gehouden op zaterdag 22 november 2014 
 Nieuwjaarsreceptie: de Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 3 januari 2015 
 Zaalvoetbaltoernooi: Voorgesteld wordt om het zaalvoetbaltoernooi te houden op zaterdag 14 

februari 2015 
 Besteding gelden Club van 50: Er zal nog een grote zwart/wit foto in de kantine op de stenen muur 

worden geplaatst. De rest van de gelden zal aan de kant worden gezet. 
 Sponsorcontracten: Herman Rypkema wordt geen hoofdsponsor meer, maar gouden sponsor. 

Speedbooks  & Giessing Coatings zijn de nieuwe hoofdsponsors voor een periode van 3 jaar. Hema 
sponsort nog 1 jaar en gaat hierna over naar een ander sponsorpakket.  

 Pier van der Meer roept eventuele vrijwilligers op zitting te nemen in de sponsorcommissie. Dit is een 
commissie die erg belangrijk is voor de club. 

 De verhuur van de bestuurskamer aan de mediastichting is beëindigd (€ 1.000,- per jaar). Als gevolg 
hiervan zijn er een printer en een kopieerapparaat aangeschaft. Deze mochten voorheen van de 
mediastichting worden gebruikt. 

 De werkzaamheden die normaal gesproken werden uitgevoerd door Tseard Epema worden nu, 
wegens zijn bedrijfsongeval, door vrijwilligers overgenomen. 

 Van de gemeente heeft de vereniging een bladblazer ontvangen. Deze moet echter wel bediend 
worden. 

 Oproep aan alle vrijwilligers om meer samen de handen uit de mouwen te steken. Hierbij kan worden 
gekeken naar voorbeelden van andere verenigingen, zoals een open dag voor de jeugd en hun ouders. 

 
 
11. Rondvraag 
 
Jelle Viiser: Zou graag uitleg over de bladblazer willen hebben, zodat hij deze werkzaamheden uit kan gaan 
voeren. 
 
Watze Postma: Hoe zit het met de training voor de spelers van het 3e elftal? 
Antwoord: Zorg ervoor dat je een groep bij elkaar hebt die wil trainen. Wellicht dat de club hier dan in kan 
ondersteunen. 
 
Doede Wind: Uit zijn zorgen over het op de been krijgen van drie voltallige elftallen.  
Antwoord: Blijf goed met elkaar in overleg om op deze wijze de zaken goed bij elkaar te houden. 
 
Auke Wind: Wat is er gebeurd met de spelers die vorig seizoen het derde vormden? 
Antwoord: Omer regelde allerlei jongens van buitenaf, ook jongens die helemaal geen lid van de club waren. 
 
Auke Wind: De begeleiding van het 2e elftal is momenteel onder de maat. 
Antwoord: Auke en Doede nemen deze taak momenteel op zich, het is moeilijk om hier iemand anders voor te 
vinden. Echter vindt men hen capabel genoeg om deze taak voorlopig waar te nemen, dit is ook zo tijdens de 
bestuursvergadering uitgesproken.  
 
Auke Wind: Het regelen van de scheidsrechters voor de verschillende wedstrijden gaat momenteel heel erg 
goed, een compliment aan het adres van Jelmer Snijders. 
 
Jelle Visser: Is het ook mogelijk dat de spelers van het 3e meetrainen met de selectie, wanneer zij graag willen 
trainen (zoals Watze P.)? 
Antwoord: Dit zal besproken moeten worden met de technische staf. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter bedankt de vrijwilligers van de vereniging voor het vele werk dat zij doen, daarnaast de 
sponsoren voor hun bijdrage en wenst iedereen een sportieve afsluiting van het seizoen toe. Daarna sluit hij de 
vergadering om 22:05 uur en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

 



Het bestuur van v.v. TOP ’63 is tot deze vergadering als volgt samengesteld: 
 
Pier v.d. Meer   voorzitter 
Rolf Boekelman   secretaris 
Michiel Schlüter   penningmeester 
Joop Hoekstra   wedstrijdsecretaris 
Melis van der Meer  jeugdsecretaris 
 

 
Datum: 
 
Bestuur v.v. TOP ’63,  
 
 
Voorzitter:     Secretaris:      

 

 
 


