
Notulen ledenvergadering s.v. ASC’75, afd. voetbal. 

Datum: 2 februari 2017. 

Volgens de presentielijst zijn 14 leden, waarvan 6 bestuursleden aanwezig. 

 

1 Opening:  
Voorzitter Alle Kramer opent de vergaderig. 

 

2 Notulen vergadering 27 oktober 2015: 
Hier zijn geen op- of aanmerkingen over. 

 

3 Jaarverslag secretaris seizoen 2015/2016 : 
Ook hier geen op- of aanmerkingen. 

 

4 Bestuursverkiezing: 
Gerrit van Dijk is aftredend secretaris, Peter Groenland wordt gekozen als zijn opvolger. 

 

5 Mededelingen(deze worden door de verschillende bestuursleden en 

commissies via een powerpoint-presentatie gepresenteerd): 
 

- Jeugdcommissie:  

1. Trainingen via een trainers –app, waardoor de trainingen van jongste naar oudere jeugd dezelfde                                     

structuur zullen krijgen. 

2. Het aantal jeugdteams lijkt terug te lopen, nieuwe leden werven heeft de aandacht. 

3. Het werken met ouders als dag-leiders en barvrijwilligers tijdens de ochtenduren krijgt steeds 

meer structuur, en lijkt succesvol te verlopen. 

4. In de toekomst ‘ouderavonden’ organiseren, om ouders meer te betrekken bij de vereniging en in 

de ontwikkeling van hun kinderen. 

5. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking met omliggende verenigingen. 

6. De KNVB schermt met nieuwe spelvormen, voor mat name de jongste jeugd, deze ontwikkelingen 

worden op de voet gevolgd door de jeugdcommissie. 

 

- Activiteitencommissie; 

1. Geen mededelingen. 

 

- Sponsorcommissie: 

1. Het electronisch-scorebord is geplaatst en in gebruik genomen. 

2. Er wordt gezocht naar nieuwe leden voor deze commissie. 

3. Er zal een ‘folder’ gemaakt worden met de diverse sponsorpakketten zodat dit aan potentiele 

sponsoren eenvoudig kan worden uit en voorgelegd. 

4. Periodiek zal er een nieuwsbrief voor de sponsoren worden verspreid, zodat deze op de hoogte 

zijn en blijven van het reilen en zeilen binnen de vereniging. 

5. De nieuwe sponsoren worden in de presentatie genoemd.  

 

- Kantinecommissie: 

1. Deze commissie bestaat eigenlijk niet meer, wel dringende oproep voor nieuwe leden voor deze 

commissie, het draait nu te vaak en te veel op dezelfde personen. 

 

- Onderhoudscommissie: 



1. Buiten het reguliere onderhoud, zijn er geen echte mededelingen. Als de vereniging toe is aan 

groot-onderhoud van de gemeente, zullen er verschillende ‘grote’ zaken(kleedboxen/doucheruimtes 

met name) aangepakt moeten worden. 

 

- Sportief Partnership s.c. Heerenveen: 

1. Er volgt uitleg over de verschillende acties die er nog op stapel staan. 

2. De opbrengsten die via het sportief partnership gegenereerd worden, zullen voornamelijk worden 

geinvesteerd in de jeugd van ASC. 

 

 

- Algemeen: 

- Verhard pad rond het hoofdveld is gerealiseerd, Peter mag nu ‘nooit’ meer ‘zeuren’ op 

ledenvergaderingen.  

 

6 Rondvraag: 
- Er zijn geen aanvullende vragen. 

 

7 Sluiting: 
Om ± 22.00 uur bedankt Alle de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 


