NOTULEN A.L.V. GENOOTSCHAP REUNISTEN G.S.A.V.V. FORWARD
DATUM: 18 SEPTEMBER 2021
PLAATS: VV SIDDEBUREN
AANVANG: 13.33
PRESENTIELIJST, op volgorde van invullen presentielijst (20+)
Stijn Pot, 2014
Thijs Kardux, 2014
Sven Hissink, 2013
Marnix Feikens, 2012 (gedenkboek 125 jaar Forward)
Derk Kuiper, 2010
Ruben Haring, 2010 (bestuur genootschap)
Nijs Wienese, 2010 (kascommissie)
Rembrandt Heerkes Thijssen jr., 2004 (gedenkboek 125 jaar Forward)
Bart Breman, 2016 (huidig voorzitter)
Daniël Mijnders, 2020 (nieuwe voorzitter)
P.P. Uildriks, 2000
E. Zeemering, 1975
Peter Wijkstra, 1983 (nieuw erelid)
Martijn de Bruijn, 1982
Henk (Oelie) Uildriks, 1970 (erelid)
Peter H.L. Blom, 1972
Wytse Feikens, 1978
Mas Boom, 1975 (voorzitter genootschap)
Henk Postema, 1977 (nieuw erelid)
Luciano de Vries, 2009 (bestuur + gedenkboek 125 jaar Forward)
Jelle Limburg, 2001 (secretaris genootschap)
AFWEZIG met melding daarvan: Jan Folkertsma (penningmeester genootschap), Maikel Breukelman
(bestuur genootschap), Frank Wegman, Coen Holzhauer, AM Uildriks (SFH), Hans Barelds, Jip
Lieverse.
01. OPENING
Om 13u48, iets later dan gepland maar alsnog geheel volgens verwachting, opent Mas de
vergadering met het Three cheers.
02. VASTSTELLING AGENDA
De agenda stond al vast en zijn geen vragen of opmerkingen vooraf binnen gekomen. Tijdens de
vergadering wilde Oelie wel graag weten of en op welke manier Forward de LHTBI gemeenschap
steunt. Mas geeft aan dat hij vandaag de regenboog vlag zal hijsen.
03. BESTUURSMEDEDELINGEN
Ongeveer 2,5 jaar geleden waren we ook te gast bij VV Siddeburen, dit was tevens de laatste ALV .
Ondertussen is er veel gebeurd, helaas zijn ons ook vele Forwardianen ontvallen: Frans Pellikaan,
met zijn treintjes, Marius Coster, Hans Wachters, Hans Jongert (erelid), Jan Klaassen Muntinga,
Roelof Draaiers (huisarts, jager en belangrijk voor FIP), ere-supporter Graddus Franssen, Jan Egbert
Wuffing Bosma, Roelof Joosten en mede oprichter van het genootschap Michel Ambags. We houden

met de ALV 1 minuut stilte om ze te herdenken. Voor velen is ook een IM geschreven en op de
website of in de CHAOS geplaatst.
Peter Blom haalt nog een anekdote uit het eeuwboek aan over Michel Ambags waarin hij mag
invallen bij het eerste, struikelde over zijn eigen benen en gelijk weer gewisseld werd door
hoofdtrainer Eimers. Hij had 1 minuut ingevallen, tijdens het verlaten van het veld zei hij nog tegen
de scheids: “uw gulp staat open”.
Daarna geeft Mas het woord aan Rembrandt HT jr. om de vergadering te vertellen over zijn plannen
voor het gedenkboek 125 jaar Forward. Rembrandt, samen met Luciano en Marnix Feikens zijn nu
gestart als commissie die het gedenkboek gaat realiseren. Ze zijn alle drie ambassadeur van een
“lustrum” (5 jaar periode), het idee is om hier nog 2 bij aan te laten sluiten zodat er van elke 5-jaar
periode van 2003 t/m 2028 een ambassadeur is. Hij zal dan binnen zijn periode van elk jaar 5
verhalen verzamelen om zo van elke periode 25 verhalen te hebben en in totaal 5x 25 = 125
verhalen. Daaromheen zullen zij andere informatie over Forward gedurende deze 25 jaar aanvullen.
Ze hebben een stichting opgericht om e.e.a. te kunnen opstarten.
04. POSTZAKEN
Geen.
05. NOTULEN ALV 2019
De notulen van de ALV van 2,5 jaar geleden zijn kort doorgenomen en goedgekeurd.
06. FINANCIEEL JAARVERSLAG
Aangezien Jan afwezig zou zijn heeft hij een brief opgesteld en deze is ter vergadering doorgenomen
door Mas. De onderbouwende stukken zijn ter vergadering beschikbaar gesteld door Mas, maar zijn
slecht leesbaar. Dat is toch opmerkelijk voor een (oud) drukker…
07. VERSLAG KASCOMMISSIE
2020 was een keurig jaar, het waarschijnlijk ontstane overschot kan wat Nijs betreft geïnvesteerd
worden in Bitcoin. Nijs gaat nog op kosten van Henk Oudeman bij hem op de borrel in Spanje om de
stukken nog eens goed door te nemen samen.
08. DECHARGE BESTUUR
Gelukt, we krijgen decharge van de ALV voor coronajaar 2020.
09. HERBENOEMING KASCOMMISSIE
Nijs is weer bereid toe te treden tot de kascommissie en er wordt aangenomen dat Henk Oudeman
dat ook wel wil, bij deze is dat vastgelegd.
10. EVENEMENTEN
Luciano vertelt de ALV over de aanstaande evenementen en benadrukt dat het erg lastig is
momenteel iets te plannen binnen de maatregelen en met de onzekerheid of iets wel of niet door
kan gaan.
Vooralsnog staat het KLOTE zaalvoetbaltournooi en nieuwjaarsborrel wel gepland op 8 januari 2022
in Amsterdam. En zal er een herfstborrel plaatsvinden op 22 oktober in Amsterdam bij Mooie
Boules. Ten tijde van schrijven van de notulen (later dan de bedoeling was omdat de aantekeningen
zoek waren geraakt in een verhuisdoos) is de herfstborrel al geweest en was een groot succes.

Tussen alle horeca sluitingen door konden wij precies met een groep Forwardianen een paar ballen
gooien en bijpraten.
De FIP open heeft de dag voor de dies plaatsgevonden in Lauswolt, hier was weer een mooie groep
reünisten aanwezig en op de mooie baan hebben we een strak georganiseerd toernooi afgewerkt
met als resultaat dat de beker in Lauswolt blijft en we (hopelijk) volgend jaar weer terug mogen
keren.
Andere evenementen in 2020 konden helaas niet doorgaan.
11. BEGROTING
De begroting voor 2021 is nagenoeg identiek aan die van 2020, met het oog op de late (door Corona
uitgestelde) ALV zijn een aantal posten mogelijk achterhaald. Al met al is de verwachting dat er geld
over zal blijven.
Ter ALV wordt de beoogde contributieverhoging naar €33,33 besproken en goedgekeurd. De ca. €8
die dit per reünist extra oplevert wordt gereserveerd voor het aanstaande gedenkboek in 2028. Dit
zal verder duidelijk worden in de begroting voor 2022 in een volgende ALV. Hiermee creëren we een
solide financiële basis voor het boek. De gedenkboekcommissie heeft een verdere begroting
overlegd met het bestuur en dat zag er goed uit.
Aanwezige reünisten, die fervent bezoeker zijn van het FIP open, geven aan dat ze graag meer geld
begroot zien voor FIP. In 2021 (de dag voor de ALV) had de FIP al extra budget gekregen (eenmalig)
van €250, ze willen dit graag structureel. Er is enige discussie over, waar de bezoeken van FIP
uiteraard voor zijn en verder niet veel tegenstanders. Er wordt wel aangegeven door de vergadering
dat het belangrijk is dat er jonge/andere/nieuwe reünisten betrokken worden bij FIP. Hierop geven
de huidige bezoekers aan dat het uiteraard aan iedereen vrij is om deel te nemen. Uiteindelijk is
(volgens mij) besloten dat er wel budget bij komt, maar dat er ook actief gekeken moet worden naar
mogelijkheden om het een breder bezocht ‘reünisten’ evenement te maken. Bijvoorbeeld door de
afsluitende borrel ‘open’ te maken.
Om voor mij nu onduidelijke redenen doneert Blom 50 cent en Feikens nog 5 cent extra, ik ga er
maar van uit dat er een kastekort was 55 cent wat nu weer aangevuld is. Penningmeester Jan heeft
dus 55 cent van mij tegoed, ik (Jelle) betaal die wel per tikkie.
Blom ruikt geld en gooit een motie op tafel om nog eens €250 extra budget toe te voegen aan het
FIP open toernooi. Hier wordt over vergadert buiten de ALV om – ofwel ter ALV wilden we hem niet
teleurstellen.
12. CHAOS en NIEUWSBRIEVEN
Het is Chaos bij de CHAOS, want er is niemand aanwezig vandaag. Nick Breukelman zou aanwezig
zijn, maar is vertraagd. Waarschijnlijk is hij gestruikeld over zijn lange benen tijdens het rennen naar
de trein...
Aangezien dit ook de vorige ALV de gang van zaken was liggen er momenteel three CHAOSpennen te
wachten om uitgereikt te worden aan de respectievelijke winnaars. De ALV kan de spanning bijna
niet aan, maar moet dus toch nog even wachten tot de/een volgende vergadering.
13. ONTWIKKELINGEN G.S.A.V.V. Forward
Bart Breman, voorzitter GSAVV 2020/2021, vertelt over de stand van zaken bij Forward. Qua
ledenaantallen is er een stijgende lijn zichtbaar, voor seizoen 21/22 zijn er 450 leden verdeeld over
16 teams. Om te voorkomen dat teams te weinig spelers hebben en daardoor mogelijk niet genoeg

man op de been kunnen brengen op een zondag is er een minimum ingesteld. Met name bij nieuw
gevormde teams is daar scherp naar gekeken. Er is o.a. een heel elftal met nieuwe spelers
bijgekomen.
Afgelopen jaar zijn ook de al aangekondigde three tribunes gerealiseerd, deze kunnen worden
opgesteld langs het hoofdveld en bieden voldoende zitplaatsen voor het Forward thuispubliek. Ze
zijn volledig gefinancierd door leden, sponsoren en het Genootschap, Forward heeft hier dus geen
kosten voor gemaakt.
Er heeft een incident plaatsgevonden op West-End, wat destijds niet perfect is aangepakt.
Uiteindelijk is in overleg met de ACLO afgesproken om een cultuurverandering door te voeren. Of
dat helemaal zo gaat lukken weet ik niet. Ook ziet niet iedereen daar het nut van in. Maar het is wel
belangrijk dat (ten minste een van) het bestuur nuchter (genoeg) is op evenementen/zondagen om
eventuele incidenten goed op te lossen. Dit wordt ook meegenomen in de overdracht naar het
nieuwe bestuur (Daniël) Mijnders 21/22.
In 2020/2021 is winst gemaakt door Forward, o.a. door lagere kosten KNVB en resultaat West-End.
Deze winst is vrijwel geheel overgemaakt naar SFH, zodat het daar goed bewaard en beheerd wordt.
Bart Breman benoemt Peter Wijkstra tot nieuw erelid van de GSAVV Forward voor bewezen
diensten. Peter is (zichtbaar) ontroerd, naar eigen zeggen omdat Forward veel voor hem betekent en
betekend heeft. Hij heeft er vele vrienden aan overgehouden en zal nog vaak blijven komen!
Bart Breman benoemt ook Henk Postema tot erelid van de GSAVV Forward! Henk loopt al jaren rond
bij Forward en iedereen is hem natuurlijk zeer dankbaar voor zijn inzet. Henk vertelt hier zelf over
dat hij “eens een keer kwam kijken, omdat hij het leuk vond voetbal te kijken”, daarna is hij gewoon
nooit meer weggegaan…
Nieuwe voorzitter Daniël Mijnders komt aan het woord. Hij zegt dat er nu een ledenstop is om eerst
eens te kijken hoe ze omgaan met 16 teams en hij is van plan om kampioen te worden. Een mooi
plan voor 21/22. Henk Uildriks stelt voor dat Forward al op 5 december kampioen wordt bij
Siddeburen UIT, als dat lukt komt Henk kijken verkleed als Sinterklaas! (dit is helaas niet gebeurd)
14. VERSLAG SFH
SFH is niet vertegenwoordigd op de ALV, maar hebben per brief aan Mas laten weten wat de stand
van zaken is. Uit die correspondentie blijkt dat alles goed voor elkaar is en er netjes op het geld
gepast wordt door Robert Bolhuis als een (kleine) Dagobert Duck met mooie laarsjes aan.
SFH is ook vernieuwend bezig geweest en heeft Tikkie ontdekt, hierdoor is er een stijging van 25%
van het aantal donateur gerealiseerd.
Mas vertelt ons nog een leuk feitje: namelijk dat SFH mede is opgericht door kersvers nieuw erelid
Peter Wijkstra (samen met P. van Aanholt).
15. IMPEACHMENT van gedoogd voorzitter Henk (Oelie) Uildriks
Bijna 2 jaar na dato is Oelie op deze ALV alsnog ge-impeacht, Trump zou er schande van spreken,
maar het is toch echt gebeurd. We bedanken hem nog eens voor de inzet in de periode dat hij
gedoogd voorzitter is geweest en er wordt aangehaald hoe dat ook alweer zat: ‘gedoogd’ voorzitter.
Dat zat als volgt: Henk heeft nml op zijn CV al zo veel ‘voorzitter’ functies staan dat voorzitter van
het Genootschap er niet meer op paste. Dat, en dat hij per borrel één dag minder zou leven,
waardoor hij feitelijk niet (meer) kan bestaan. Daarom had de ALV er destijds mee ingestemd dat

Oelie alleen ‘gedoogd’ voorzitter kon zijn, hij bestond immers niet. Daar kon ook Henk wel mee
leven, dus zo geschiedde.
Mas benoemt Oelie tot Foerwardiaan en doet hem daarbij een erotische tekening van Sam Drukker
cadeau. Dat laatste symboliseert de fertiliteit van Henk, opdat hij nog vele nakomelingen op Aarde
mag zetten, om het “oer” van Forward te behouden. Onlangs ontstond er nog enige verwarring toen
bij SC Cambuur opeens ene R. Uldriķis, een boomlange spits, opdook. Is dit een tot dusver nog
onbekende nazaat van Oelie? Wellicht kan de volgende ALV om opheldering vragen.
16. SAMENSTELLING BESTUUR
Na met enige moeite en tijd Oelie uit het ‘gedoogd’ voorzitterspluche verwijderd te hebben , zijn alle
andere bestuursleden het nog niet zat. Hoewel allen aftredend, stellen ze zich allemaal ook weer
herkiesbaar, zodat de samenstelling vertrouwd blijft:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mas Boom, voorzitter, FIP open
Luciano de Vries, vice-voorzitter, evenementen, Forwardboek 125 jaar
Jelle Limburg, secretaris, ONEC
Jan Folkertsma, penningmeester, ONEC
Rembrandt Heerkens Thijssen jr., Forwardboek 125 jaar
Kevin Santegoeds, voorzitter Chaos
Maikel Breukelman, evenementen, nieuwsbrieven
Ruben Haring, ledenwerving, begeleiding F-bestuur

Jan Folkertsma heeft wel te kennen gegeven per (april/ALV) 2022 niet nog eens terug te zullen
keren, hierdoor is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester en/of nieuw bestuurslid.
Interesse kan kenbaar gemaakt worden bij het bestuur, dit is ook al gebeurt.
17. WVTTK / 18. RONDVRAAG
RHT jr. vraagt zich af of Oelie nog een functie ambieert, waarom Henk antwoord dat hij er nog wel
een verzint. Daarnaast kunnen we hem natuurlijk altijd nog ere-mascotte van het genootschap
maken.
Martijn de Bruijn wil graag even melden dat hij de dies/ALV een van de mooiste dagen van het jaar
vindt en altijd graag aanwezig is! Heel mooi Martijn, wees welkom!
Feikens vraagt zich af wanneer de boot van Blom vertrekt, helaas was dit pas over enkele uren
waardoor hij nog even bleef.
19. SLUITING
Om 14.57 sluit Mas de vergadering.

Hierna is het nog lang rumoerig geweest op VV Siddeburen en was de Dies een groot succes en
mooie bijeenkomst van Forwardianen ten tijde van Corona. De sfeer was bijzonder goed en Forward
Vindicat had Forward Albertus ruimschoots verslagen. Uiteindelijk kwam zelfs zanger Richard nog
even buurten en wat liedjes zingen op zijn gouden microfoon.
Al met al dus een geslaagde ALV & Dies 2020/2021.

Three cheers,
Jelle Limburg, secretaris Genootschap Reünisten GSAVV Forward

