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De Organisatie 
 

Aantal leden. 

Onderstaand een staatje met het aantal leden van ASC, afd. voetbal. Het genoemde aantal 

leden is aan het eind van het genoemde seizoen. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Totaal 174 171 170 

Spelende leden 142 142 139 

Senioren 55 69 62 

Junioren 39 28 30 

Pupillen 48 45 47 

Zaalvoetbal 9 25 23 

 

Van de 23 zaalvoetballers zijn er 13 spelers die ook bij ASC op het veld spelen, 11 spelers 

zijn bij ASC alleen zaalvoetbal-lid. Zij kunnen bij andere verenigingen op het veld actief zijn. 

Tevens zijn er onder de senioren ook een aantal spelers die alleen maar in de 35+ actief zijn.  

 

Onder de 170 leden die bij de KNVB zijn ingeschreven, zijn 29 mensen binnen ASC actief, 

deze personen zijn wel ingeschreven bij de KNVB, maar zij mogen niet aan wedstrijden 

deelnemen. Het gaat dan om bestuursleden, leiders, trainers en bijvoorbeeld personen voor 

achter de bar en voor het schoonmaken van de kantine. 

De 139 spelende leden zijn gerechtigd om in wedstrijden uit te komen.  

 

Vergeleken bij vorig seizoen is het aantal spelende leden gelijk licht gedaald. Vooral bij de 

senioren is er een daling te constateren en met name in de reguliere elftallen, waar er aan het 

einde van de competitie nog maar 2 van de 3 ingeschreven teams op de been konden worden 

gebracht.  

 

Bestuur. 

Onderstaand de lijst van bestuursleden van de afdeling voetbal, zoals die er uitzag na de 

ledenvergadering van 2 februari 2017: 

 

Naam:    Functie:   Jaar van aftreden: 

Alle Kramer   voorzitter      2020 

Trees Fokkinga  speciale activiteiten  2018 

Jan Pool   onderhoud    2020 

Theo van der Veen  voetbal technisch  2017 

Arjen Vries   wedstrijdsecretaris  2019 

Erwin Broos   jeugd    2019 

Saskia Roelsma  penningmeester  2019 

Jannes Brouwer  sponsoring   2019 

Peter Groenland  secretaris   2020 

 

Buiten de ledenvergadering heeft het bestuur nog 10 keer zelf vergaderd.  

Hierbij zijn vooral de zogenaamde lopende zaken aan de order geweest.  

Punten die op (bijna) elke vergadering werden besproken zijn: 



Zaken rondom de senioren en jeugd, de kantine, sponsorzaken, onderhoudszaken rondom de 

velden en gebouwen, verschillende activiteiten buiten het voetbal om. 

 

 

Jeugdcommissie. 

De commissie is erg druk bezig geweest met het zorgen voor voldoende trainers en leiders. 

Verder werd er elke zaterdagochtend gezorgd voor een dag-leider, barpersoneel en 

scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden.  

Bestuur en jeugdbestuur zijn verder samen bezig gegaan met het proberen meer 

samenwerking te bewerkstelligen tussen diverse (jeugd-afdelingen van) verenigingen uit de 

kleinere dorpen van Achtkarspelen. In het nieuwe seizoen zal er een samenwerking tot stand 

moeten komen en deze kan daarna geevalueerd worden. 

 

Actie / Activiteitencommissie 

 

Door diverse mensen werden buiten het normale voetbalprogramma om diverse activiteiten 

ontplooid(actiecommissie), echter van een ‘vaste’ actiecommissie was er niet echt sprake 

meer, omdat een en ander in samenwerking met Set ‘m op gaat, en de opbrengsten van deze 

actie’s(aardappelactie, oliebollenactie enz.) worden gedeeld.  

Het organiseren van activiteiten door de activiteitencommissie, voor met name de jeugd, van 

ASC gaat wel gewoon door.  

 

Publiciteit 

 

Een vereniging als ASC heeft er geregeld behoefte aan om zaken wereldkundig te maken. De 

gemakkelijkste manier om dat te doen is via de eigen website www.svasc75.nl. In het 

afgelopen seizoen is er een geheel nieuwe site gebouwd. Alex Borger heeft het beheer van de 

site min of meer op zich genomen. Ook werden diverse zaken bekend gemaakt op twitter en 

facebook. Een groot deel van de communicatie tegenwoordig via Watts App-groepen, vooral 

over afgelastingen enz. zodat een ieder tijdig van ‘belangrijke zaken’ op de hoogte is. 

 
Verslagen van het eerste werden verder gestuurd naar de kranten  Nieuwsblad Noord-Oost 

Friesland, Actief, Streekkrant en de Feanster, en naar de sites van Surhuizum Online, Voetbal 

Noord, RTV NOF en Twee-nul.nl. Voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal werden 

programmaboekjes gemaakt. Gerrit van Dijk was hier verantwoordelijk voor. 

 

Onderhoudscommissie 

 

Jan Pool is namens het bestuur verantwoordelijk voor het aansturen van het onderhoud van 

velden en gebouwen van de afdeling voetbal. Een aantal mensen, o.a. Mindert Kloosterman, 

Ette Reitsma, Heinze Feenstra, Thijs Spinder, Hielke Tillema en anderen zijn geregeld 

benaderd om de reguliere en daarnaast, noodzakelijke klussen te doen. 

 

Sierk van der Veen en Hendrik Nicolai zorgden elke vrijdag(?) voor het schoonmaken van de 

kantine en het bijvullen van de koelkasten. 

 

Sponsorcommissie 

 

Jannes Brouwer heeft zich bezig gehouden met de sponsorzaken.  



Naast nieuwe bord- en doeksponsors werven, en het verzorgen van de hardware hiervan, heeft 

hij ook een nieuwsbrief voor sponsoren gemaakt, wat een vervolg zal krijgen.  

 

Kantinecommissie 

  

De personele bezetting van de kantine werd grotendeels geregeld door Peter Groenland. 

Steeds meer vrijwilligers haken af, en komt het veelal op dezelfde personen neer. De 

selectiespelers steken waar nodig wel een handje toe, dit zou misschien op een meer 

gestructureerde wijze aangestuurd kunnen worden. Verder blijkt dat ‘vaste’ vrijwilligers lastig 

te vinden zijn. 

De inkoop voor de kantine werd door Sierk van der Veen en Henk Nicolai gedaan, mede door 

scherp inkopen en een wat hogere omzet op trainingsavonden en wijdstrijddagen, zorgden 

voor een betere ‘winst’. 

 

Financieel 

 

De afdeling voetbal had binnen de vereniging ASC een groot aandeel in de totale geldstroom. 

Het grootste deel van het geld kwam binnen door contributie, opbrengsten uit de kantine en 

sponsoring. 

De meeste uitgaven waren voor de huur van de accommodatie, afdracht aan de KNVB, 

energie en onderhoud. 

 

De Club van 100 

 

Zoals bekend is de Club van 100 een op zich zelf staande club, binnen ASC. Ze heeft haar 

eigen bestuur en houdt elk jaar haar eigen ledenvergadering. De club van 100 ondersteunt 

ASC op diverse manieren. 

 

Mensen die het allemaal mogelijk maken 

 
Scheidsrechters senioren wedstrijden. 

 

Bij de senioren zorgden Arjen Vries en indien nodig Alle Kramer voor scheidsrechters. ASC 

1 kreeg bij competitie- en bekerwedstrijden wel gewoon een scheidsrechter aangewezen door 

de KNVB, bij oefenwedstrijden en voor de wedstrijden van het (toen nog) 2e en 3e moest ASC 

zelf scheidsrechters zoeken. Dit viel niet altijd mee. 

 

Vrijwilligers 

 

Zoals bij iedereen ongetwijfeld bekend is, zijn er een groot aantal vrijwilligers bij een 

vereniging als ASC nodig. Trainers, leiders, commissieleden, barvrijwilligers, 

onderhoudsmensen, kantineschoonmakers, boxenschoonmakers, mensen die de kleding 

wassen, entree innen en lootjes verkopen bij thuiswedstrijden van ASC 1, bestuursleden en 

waarschijnlijk ook nog een aantal mensen of taken die ik op dit moment vergeten ben te 

noemen, zij deden allemaal wederom hun voor de club, maar een bredere selectie vrijwilligers 

om uit te kunnen putten is geen overbodige luxe. 

 

De sponsors 



Zonder onze sponsoren zou het allemaal een stuk moeilijker geweest zijn om de club 

draaiende te houden. Dit seizoen waren Nicolai’s Verzekeringen en Transportbedrijf Alma / 

Sierbestrating Blauforlaet wederom de hoofdsponsors.  

Activiteiten georganiseerd door 1e selectie 

Verder waren er nog een aantal activiteiten, die werden georganiseerd door de spelers van 

ASC 1, zo was er Koning-voetbal en een, mede door sponsoring van Jan Bouius 

Koeriersdiensten mogelijk gemaakt, ‘open ASC darttoernooi’. Dit waren prima initiatieven, 

en we hopen dat deze in de toekomst een vervolg zullen krijgen. 

 

 Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan ASC, in welke vorm dan ook, willen we 

allemaal hartelijk danken voor hun bijdrage en hun inzet, en hopen ook de komende 

seizoenen op hun steun en hulp te mogen rekenen! 

 

 

Secretaris sv ASC’75, namens het bestuur van de afdeling voetbal. 

 


