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Notulen ALV 22 april 2017 te bestuurskamer VV Siddeburen 

(Getekende) Presentielijst: 

Pieter Schulting (erelid) 

Hans Jongert (erelid) 

Jan Stavast (erelid) 

Henk Uildriks (erelid) 

Bram Everards (erelid) 

Alexander de Gaay fortman 

Jankees Hopperus Buma 

Paul Dijkhoff 

Hugo Hobbel 

Wytse Feikens 

Peter Wijkstra 

Luc Doeve 

Luciano de vries 

Rembrandt HT  

Martijn Bosch 

Jelle Limburg 

Jan Folkertsma 

Giezen 

N Wienese 

Kennisgeving van afwezigheid: 

Bolhuis 
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1. Opening door Dijkhoff: 

Eenieder wordt van harte welkom geheten te Siddeburen op de dies ‘ a threebute to 

Johan Cruijff’. De dag begint met een voetbalwedstrijd tussen Oud F1 (generatie 

rondom 94 die promoveerde naar de Eerste Klas en zich daar 3 jaar wist te handhaven) 

en het huidige F1. De veertigers uit de jaren 90 maken het op degradatie 

afstevenende  F1 overigens nog knap lastig maar gaan helaas met 3-1 ten onder. 

Aan de opkomst voor het schouwspel ligt het niet, een record van opgekomen 

Forwardleden lijkt gevestigd. En dat Forward leeft wordt hiermee bevestigd.  

 

Nadat eenieder gedoucht heeft begint de ALV en het Three Cheers wordt ingezet. 

Hierna meldt Dijkhoff dat de voorzittershamer kwijt is, die vorig jaar gloednieuw uit een 

eik vervaardigd was. Mogelijk is deze voor het laatst bij het kijken naar Temptation 

Island gebruikt, Dijkhoff beloofd navraag te doen bij zijn vrouw. Luc Doeve is na jaren 

ook weer eens present op een ALV en solliciteert naar het gat dat Pasma op de ALVs 

de laatste jaren achterlaat. De ALV dreigt met spreekverbod. Doeve houdt zich 

voorlopig koest. Over Pasma gesproken, hij wordt van harte welkom geheten. Moet er 

nog een motie worden ingediend voor het niet aanwezig mogen zijn voor Pasma? Nee 

deze motie komt er niet. Pasma is reeds 10 jr. niet geweest en wordt ook niet meer 

verwacht nu hij het grootste deel van zijn tijd op Bonaire slijt. 

 

2. Notulen 2016 

De oudst aanwezige reünist, erelid Jongert, pakt het initiatief door aan te geven zich 

bovenmatig gestoord te hebben aan de opkomst bij Forward vertegenwoordigende 

elftallen, zowel F hoog als F laag. Schande voor Forward. Martijn Bosch, voorzitter 

GSAVV Forward probeert hier een antwoord op te geven. Er is dit jaar verbetering 

gekomen, op de eerste plaats door niet 14 maar 11 teams te vullen en in te schrijven. 

Daarnaast worden er boetes van 140,- uitgedeeld indien een team niet komt opdagen.. 

Jongert wil benadrukken dat de goede naam van Forward te grabbel wordt gegooid. 
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Wegman vult aan dat ieder team een dubbele boete moet krijgen en dat dit per definitie 

in het nieuwe clubhuis gestoken kan worden. F bestuur zal het meenemen..  

Update van voorzitter Bosch over de spaarbijdrage bij SFH voor nieuwe clubhuis, deze 

ging van 3000 (trekt adje) naar 6000. SFH gaat hierbij ook omhoog naar van 3000  

6000 euro. De termijn waarop het clubhuis moet worden vervangen is niet duidelijk op 

dit moment. Wegman geeft aan dat er een reëel plan moet komen voor een nieuw 

clubhuis of eventuele verbouwing van de voorzitter van Forward. Daarnaast stelt hij 

voor Van Bakelen dan als bouwopzichter aan te stellen. De ALV lijkt dat een uitstekend 

idee. 

Gezien het puntentotaal van F1 op dit moment wordt er als doel gesteld ieder jaar het 

puntenaantal te verdubbelen.  

Dijkhoff houdt een betoog hoe de 100 dollar van Hoets terug had kunnen komen. Hij 

heeft speurwerk verricht maar werd bij de grens van Moldavië tegengehouden. De 100 

dollar is derhalve nog altijd niet teruggekomen. De optie Bitcoins wordt door de ALV 

aangedragen als mogelijke vervanging van de 100 dollar van Hoets. Het bestuur zal dit 

exploreren.  

Puntje E. Zeemering, debiteur staat nog altijd open. Wytse Feikens probeert het punt 

kort te houden en zegt toe hem te bellen. Dijkhoff gaat hetzelfde doen. Een trio 

(gesprek) is in de maak. Buma krijgt rode koontjes. 

ALV vraagt zich af of het kacheltje van Osinga op de balans staat. Limburg vraagt zich 

eerst af wat het kacheltje van Osinga is. ALV legt uit dat vroeger de zwartboeken daarin 

verbrand werden en dat ene Renze de Vries van FC Groningen daar nog eens gebruik 

van wilde maken. Overigens zonder succes. De ALV wordt gevraagd naar de waarde 

van het kacheltje: 500.000 euro ofwel ca. 500 bitcoins .  

De projectsubsidie van 2016 blijkt te zijn verbrast. Geen bijdrage uitgekeerd. Het 19-03 

scorebord is het afgelopen jaar niet gerealiseerd., er is überhaupt geen scorebord. De 

subsidie op zonnepanelen, waarop dit scorebord zou gaan werken, loopt nog altijd. 

Volgend jaar nieuwe kansen. 
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De blauwe walmen van de sigaretten van de ALV doet Schulting en Wijkstra 

terugdenken aan de mistwedstrijd Ajax Liverpool. Beiden pleiten voor het stoppen met 

roken tijdens de ALV. Voorstel wordt aangenomen omwille van de volksgezondheid. 

ALV stemt in met meerderheid der stemmen; roken verboden. 

3.  Mededelingen bestuur (indien aanwezig) 

Het ontvallen van erelid Mulder wordt aangehaald. Anekdotes over het erekanon Mulder 

passeren de revue; de overlevering vertelt dat hij wel tot 169 goals gekomen is in zijn 

Forward carrière. Hier steekt de productie van Breukelman, Donkerbroek of Hobbel 

schril bij af. Een speciaal eerbetoon zal volgen in de komende Chaos.  

‘Fortman gaat fort’ Alexander de Gaay Fortman wordt binnen het bestuur 

weggepromoveerd naar de KNVB, om er de komende 10 jr wat orde aan te brengen. 

De ALV verleent Gaay decharge.  

Luciano de Vries (Propper Fernandez uit de Costa) komt in het bestuur en zal 

verantwoordelijk worden voor de jaarlijkse activiteiten startend met 020 borrels. 

4. Financieel jaarverslag 2016 

Dit punt kan samenvat worden in een zin; Limburg: dit blijft een heikel punt.  

Debiteur Bolhuis staat nog steeds; hoewel hij vorig jaar toegezegd heeft direct de nog 

openstaande jaren te gaan betalen. De ALV geeft aan deze wanbetaler zeer hard aan 

te pakken. Evenals de debiteuren in de Chaos waarbij Zero tolerance het nieuwe credo 

wordt. Met een aankondiging in de Staatscourant. Ook een actieve inzet van 

chaosredactie is hierbij noodzakelijk. Contributie levert 6725 euro op bij begrote 7500, 

ondanks dat dit bewust laag begroot werd levert dit toch weer debiteuren op. Uiteraard 

zijn er veel bekenden onder de debiteuren.  

5. Kascie verslag (indien aanwezig) 

Niet aanwezig, geen verslag 
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6. Begroting 2017 

Er blijft gewerkt worden met een betalend ledenaantal van 300. Er zal wel wederom een 

debiteurenslag geslagen moeten worden. Zowel qua innen als afschrijven, hier wordt 

met 3000 E rekening gehouden. De bijdrage aan het Fip open blijft op 500 euro 

ondanks wensen tot uitbreiding van bijdrage. Er wordt 2500 begroot voor de chaos 100 

in plaats van 1700 in verband met deze zeer speciale editie.  

7. Bijdrage projectsubsidie 2017 

Martijn Bosch voorzitter Forward, geeft aan dat het clubhuis een likje verf nodig heeft. 

Met name dan de vloer. 1500 euro is hiervoor nodig en gemakshalve werd er vanuit 

gegaan dat de vorig jaar niet gebruikte/ aangevraagde projectsubsidie hier voor 

aangewend kon worden. Het betreft dan ook een bijzonder epoxycoatingverf. De AVL 

oppert vingerverf a 450 euro. De verf is er al evenals de rekening a 1500 euro. 

Schoorvoetend en na lange discussie wordt deze toegekend. 

8. Ontwikkelingen GSAVV Forward  

F1 moet er dit jaar hard aan trekken; het bungelt onderin. Bennie doet wat hij kan en 

wellicht zit er nog een nacompetitie in. Het bestuur moet hard aan de bak om F1 aan te 

vullen, een groot deel van de op leeftijd geraakte selectie moet vervangen worden 

aangezien zij Forward snel zullen verlaten. Aanwas F1 blijft heikel punt waarbij de 

BAMA studiedruk als argument wordt aangegeven. Het aantal jaren lidmaatschap bij 

Forward wordt ook al minder dan 4. Hier zal op ingespeeld moeten worden. Lustrumjaar 

is volgend jaar en er zijn plannen om ONEC toernooi te organiseren. Er heerst 

verdeeldheid bij aanwezigen of dit nu geschikt evenement is bij een lustrum, dat in 

principe voor de leden en reünisten wordt georganiseerd. Veel externe verenigingen 

kunnen daar afbraak aan doen. Qua toernooi zou dat ook op een ander moment 

georganiseerd kunnen worden. Wordt vervolgd bij punt ONEC 
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9. verslag SFH 

Geen mededelingen; geen aanwezigheid?  

10. CHAOS 

Chaos heeft wilde plannen m.b.t. de 99e en vooral 100e editie die volgend jaar uit zal 

komen. Een rookscherm wordt opgeworpen. Verder weinig ontwikkelingen, met Bosch 

en Limburg wordt nog wel over financiering gesproken. Verwacht wordt dat de kosten 

wat hoger zullen zijn. 

11. FIP BBT ONEC 

Het FIP Open van afgelopen jaar in Ommen is gewonnen door Klaas Keuning. Het was 

wederom een groot succes. Dit jaar zal het op de Kennemer gehouden worden. Tevens 

is er match Play wedstrijd Forward vs. HFC Haarlem.  

Het BBT is de afgelopen 2 jaar niet georganiseerd. Dit heeft mede te maken met het 

niet meer beschikbaar zijn van de velden bij WVHEDW en met de dalende opkomst van 

de deelnemers. Het Genootschapsbestuur heeft daarom alternatieven georganiseerd 

zoals de In de Hut Bokaal en de Power League. Wijkstra merkt op dat we nog altijd te 

maken hebben met de G(roninger) SAVV ipv de A(msterdamse) SAVV. Dat houdt in dat 

er ook evenementen in Groningen georganiseerd mogen worden. Gevoelsmatig wordt 

hier de laatste jaren steeds meer aan voorbij gegaan.  

Onec is dit jaar bij Be Kwak. Belangrijk dat Forward na toezegging meedoen ook een 

delegatie stuurt. Vorig jaar bij Olympia hebben wij ons van onze slecht kant laten zien. 

Hobbel zegt toe een team te regelen. Bij het bestuur Forward en deel reünistenbestuur 

is nog steeds het idee om in 2018 (lustrumjaar) het ONEC-toernooi te gaan 

organiseren. Wijkstra merkt op dat dit een ongelooflijke klus is en heeft zijn twijfels. 

Externe steun zal dan absoluut noodzakelijk zijn om dit tot een kwalitatief goed einde te 

laten komen.  Het reünisten bestuur (Luciano voorop) pakt dit op. 
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12. WVTTK 

Bier en bitterballen 

 

13. Sluiting.  

Paul Dijkhoff die weer een knappe chaotische vergadering tot een goed einde heeft 

gebracht, zet het Three cheers in. De kantine van Siddeburen is inmiddels omgetoverd 

tot een drankhol met meer bier op de grond en tegen de muur dan in het fust. De GADO 

bus staat klaar om richting MVTVA FIDES te trekken. 


