
Verslag van de ledenvergadering v.v. TOP’63, 29 oktober 2015 
 
Verslag van de ledenvergadering v.v. TOP ’63, gehouden op 29 oktober 2015 van 20.45 tot 21:45 uur, in Us Top 
Hús. 

 
1. Opening / vaststellen agenda 
Voorzitter Pier v.d. Meer opent de vergadering en heet de 18 aanwezigen (volgens presentielijst, incl. bestuur) 
van harte welkom. Verder meldt de voorzitter dat er zich naar aanleiding van punt 8 (bestuursverkiezing) één 
kandidaat heeft gemeld voor de positie van Secretaris: Gerrit Zwerver. De agenda wordt onveranderd 
vastgesteld. 
 
2. Notulen vorige ledenvergadering 
De notulen zijn voorafgaand op de Top’63 website 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 2014/2015. 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 2014/2015, welke door Robert 
Hoekstra zijn opgesteld, 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 2014/2015. Over het verslag 
worden verder door de vergadering geen vragen en opmerkingen gemaakt, zodat zij onveranderd worden 
goedgekeurd 
 
7. Verslag kascommissie + benoeming nieuwe leden 
Atze Atsma doet namens de kascommissie verslag van hun bevindingen. Atze geeft aan dat het er allemaal 
prima en transparant uit ziet. Het volgend jaar bestaat de kascommissie uit Remco Regeling en Wolter van 
Erkelens. Siete Hoekstra meldt zich aan als reserve. 
 
8. Pauze 

 
9. Bestuursverkiezing 
Niet herkiesbaar: Rolf Boekelman (Secretaris).  
 
Gerrit Zwerver heeft zich als kandidaat aangemeld voor de positie van Secretaris. Helaas kan hij zelf vanwege 
andere verplichtingen niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn. Middels luid applaus van de 
aanwezigen wordt Gerrit Zwerver gekozen als de nieuwe Secretaris. 
 
 



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

 Nieuwjaarsreceptie: de Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 9 januari 2016. Hieraan 
voorafgaand zal er een zaalvoetbaltoernooi in ’t Harspit worden georganiseerd, met mogelijk ook 
andere activiteiten zoals ping pong, sjoelen, e.d. Melis van der Meer, Murk van Terwisga, Remco 
Regeling en de Activiteiten Commissie zullen zich hiermee bezig gaan houden. 

 Besteding gelden Club van 50: Er zullen goede foto’s moeten worden gemaakt voor op de wand in de 
kantine. Dit dient ook even op de website te worden geplaatst. Daarnaast zullen de Club van 50 gelden 
worden besteed aan het verbeteren van de ICT middelen. 

 Er wordt uitvoerig stil gestaan bij de noodzaak van vrijwilligers voor de vereniging. Zij zijn noodzakelijk 
voor het voortbestaan van de vereniging. Denk hierbij aan het fluiten van wedstrijden, het ophalen 
van het oud papier, het bemannen van de bestuurskamer, e.d. 

 De jeugdcommissie zal een schema opstellen voor het fluiten van wedstrijden. De A-selectie heeft zich 
aangeboden voor het fluiten en zal verplicht een aantal wedstrijden per speler op zich nemen. Na de 
winterstop zal dit schema worden gehanteerd. 

 Kantinediensten kunnen op zaterdagochtend door spelers worden overgenomen, wanneer één van de 
kantinedames niet kan. Remco Regeling heeft zich hiervoor aangemeld. 

 
 
11. Rondvraag 
 
Allereerst worden Atze Atsma en Roelof Jacob Booij door de voorzitter bedankt voor het beschikbaar stellen 
van materiaal. 
 
Sief Bekking: Hoe zit het met het materiaal van de B-junioren? Spelers nemen nu vaak eigen broekjes en sokken  
mee. Zaterdag a.s. zal dit meteen worden bekeken tijdens de wedstrijd. Ook de ballen van de B-junioren zijn 
niet perfect. Voor trainen prima, maar niet voor de wedstrijden. Hier zal naar worden gekeken in overleg met 
Ate Douma. 
 
Antwoord: bovenstaande is inmiddels opgelost voor zowel de kleding als de ballen. 
 
Sief Bekking: Hoe zit het met de trainingen van de B-junioren op de dinsdag? 
 
Antwoord: Remco Regeling geeft aan wel 1x in de maand training te willen geven. Er zullen echter ook nog een 
aantal andere spelers een duit in het zakje moeten doen. Timo Breukelaar verzorgt de trainingen op donderdag 
en wil wel een trainingsschema opstellen. Melis van der Meer geeft nog aan er alles aan gedaan te hebben om 
(een) trainer(s) te vinden, maar op een gegeven moment houdt het op. 
 
Inmiddels is bekend geworden dat het bovenstaande tot aan de Kerst is opgelost. 
 
Voorzitter Pier van der Meer benadrukt nog maar eens dat het belangrijk is om saamhorigheid binnen de club 
te creëren. Dit kan wellicht met hulp van de spelers zelf en de leden van de Activiteiten Commissie. 
 
Daarnaast zal er gestuurd moeten worden op meer betrokkenheid van de ouders, met het oog op het 
toekomstperspectief van de vereniging (hierbij wordt gedacht aan Helga, Mireille en Sief). 
 
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 21:45 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 
Robert Hoekstra   jeugdsecretaris 
 

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

 

 
 


