
NOTULEN A.L.V. GENOOTSCHAP REÜNISTEN G.S.A.V.V. FORWARD 

Plaats: Wilper Boys te de Wilp 
Datum: 23 april 2022  
Aanvang: 14:32 
Aanwezigen: 

- Derk Kuiper (2011) 
- Ian Hullegie (2020) 
- Phillipe Jonker (2019) 
- Daniel Mijnders (2019) 
- Tomas Butz (2018) 
- Mas Boom (1975) erelid GSAVV 
- Jan Folkertsma (2008) 
- Peter Wijkstra (1983) erelid GSAVV 
- Robert Bolhuis (1986) erelid GSAVV 
- Mark Kaal (1991) 
- Bas Schraversande  
- Iwan Hullegie (1990) 
- Adriaan Boogaerdt (1992) 
- Bart Giezen (1992) 
- Richard ten Cate (1991) 
- Paul Vereijken (1990) 
- Wytse Feikens (1978) 
- Martijn de Bruijn (1982) 
- Hans Barelds (1965) erelid GSAVV 
- Henk Postema (1972) erelid GSAVV 
- Jan Stavast (1966) erelid GSAVV 
- Henk Uildriks (1970) erelid GSAVV 
- Frans van Bakelen erelid GSAVV 
- Jan Siebenga (1966) 
- Ta Ambags (1964) erelid GSAVV 
- Levi Jolink (2013) 
- Michiel Poelman (2020) 

 
 

1. Opening  
Na aankomst van 3 afgeladen bussen Forwardianen in het pittoreske plaatsje 
de Wilp, begint het ‘”Three Cheers”. Na de opening van Mas begint de ALV 
met een introductieronde van een aantal ‘jonge’ Forwardianen aan tafel. Na 
de introductieronde wordt er een moment stilgestaan bij overleden 
reünisten. 
 

2. Lustrumboek 2028 
De commissie verantwoordelijk voor het lustrumboek dat gepubliceerd zal 
worden in 2028 bestaat uit vijf leden. Elk lid is verantwoordelijk voor een 
sectie in het boek voor periode van vijf jaar, tellende vanaf 2003. Het 



lustrumboek zal voornamelijk aandacht schenken gedurende de periode 
2003-2028. Herinneringen zullen o.a. geschreven worden door de besturen.  

3. Notulen ALV 28 september 2021 te Sidderburen 
Deze ALV zijn Peter Wijkstra en Henk Postema officieel benoemd tot erelid 
der GSAVV Forward. Ook kwam ter sprake om iemand te benoemen als 
vertrouwenspersoon zodra er vrouwenvoetbal wordt geïntroduceerd bij 
GSAVV Forward. Oelie stelt zich graag verkiesbaar en wordt als favoriet en 
zeer geschikt voor deze positie geacht. De grootste competentie van Oelie is 
het blindelings kunnen helpen van vrouwen. Niemand twijfelde aan deze 
competentie en de meerderheid vond het zelfs een wat terughoudende 
instelling van Oelie. 

4. Financieel Jaarverslag 
Gedurende het boekjaar zijn de uitgaven afgenomen. Dit is grotendeels te 
wijten aan het organiseren van minder evenementen door corona. Onderaan 
de streep is er een positief resultaat behaald dat ten goede komt voor het 
lustrumboek (2028). Het aantal debiteuren is teruggedrongen door nauwe 
samenwerking tussen Jan Folkertsma en Jelle Limburg. Hierna werd de 
begroting voor 2022 vastgesteld. Een positief resultaat over het boekjaar 
2022 zal wederom ten goede komen aan het lustrumboek (2028). Dit zal 
gecontroleerd worden door Mark Kaal & Adriaan Boogaerdt als 
nieuwbenoemde kascommissie.   

5. Evenementen 
Het eerst aankomende evenement zal het FIP open zijn. Deze vindt plaats op 
17 juni te Glimmen. Enkele Forwardianen zullen meestrijden om de 
wisselbokaal te veroveren. Verder wordt er gepleit voor een datum van de 
Herfstborrel en ereleden diner. Vrijwel direct nemen de ereleden het woord 
dat de trainer van F1, Jorrit Smink, bij dit diner aanwezig dient te zijn. De data 
voor deze 2 evenementen volgen via de (nieuws)brief. 

6. CHAOS 
Jolink, als redacteur van de CHAOS, geeft aan achter te lopen in de 
uitgebrachte edities. Het streven wordt weer bijgesteld om tweemaal per jaar 
uit te brengen. Uiteraard heeft iedereen in het achterhoofd dat dit streven na 
de ALV weer is bijgesteld naar beneden. Oelie vraagt zich af of de CHAOS pen 
kan worden geherintroduceerd. Deze dient te worden uitgereikt aan de 
reünist met de leukste rubriek. De CHAOS redactie en het genootschap zijn 
uitgesloten voor deze prijs. 

7. SFH 
Er wordt voorzichtig gekeken naar een nieuw Westend. Momenteel is de RUG de 
mogelijkheden aan het onderzoeken voor een gloednieuw sportcentrum. 
Onduidelijk is vooralsnog of dit gaat om welke locatie dit gaat. Vanuit de SFH is 
duidelijk dat het potje voor een mogelijk nieuw clubhuis (nog) niet voldoende is 
gevuld. Met het oog op stijgende bouwkosten en inflatie is elke euro hard nodig. 
Voor de jonge Forwardiaan of de reünist is doneren eenvoudig via tikkie. Althans, 
dat suggereert Bolhuis. Een aantal reünisten zitten in een fase waarin de 
acceptgiro nog een moderne techniek is. Hoe de donaties verlopen zijn horen we 
bij de volgende ALV.  

8. Stand van zaken Forward 



De huidige voorzitter, Daniel Mijnders, vertelt dat Forward momenteel goed 
is voor 17 teams (recordaantal). Verder heeft de huidige trainer, Jorrit Smink, 
een handtekening gezet onder een nieuw 2-jarig contract. De club is 
financieel gezond en er worden weer zwarte i.p.v. rode cijfers gedraaid. De 
laatste keer dat dit gebeurde dateerde uit het tijdperk van de zwart/wit 
printers. Waar het financieel uitstekend met de club gaat, gaat het zo slecht 
met de gezondheid van de keuken. De keuringdienst van Waarde was het niet 
helemaal eens met de soms ‘studentikoze’ oplossingen in de keuken. 
Hierdoor werd de keuken dan ook op het nippertje afgekeurd. Dankzij het 
ophouden van de keuringdienst door Postema konden de vetpannen snel 
verstopt worden. Hierdoor werd een fikse boete ontlopen. Door nieuwe 
tafels, vloer en betegeling werd de keuken dan weer een waar paradijs voor 
menig kok en kunnen de gehaktballen gewoon weer zwemmen in het vet. Een 
deel hiervan is gefinancierd door de SFH. Zo zie je toch dat de tikkies 
begrepen worden door de reünisten. 
Op moment van uitwerken notulen, blijkt Forward weer in het nieuws te zijn. 
Volgens de universiteitskrant zouden vrouwen geen lid mogen worden van 
Forward. Echter blijkt uit de statuten dat dit wel degelijk mogelijk is, maar dan 
spelen ze elke zondag een onderlinge wedstrijd door het gebrek aan 
vrouwenvoetbal op zondag. Oelie ziet geen problemen en raadt aan vrouwen 
te werven voor Forward, of dit in belang is van de club of Oelie zelf, is niet 
geheel duidelijk.  
De voorgesteld voorzitter, zoon van Iwan Hullegie, Ian Hullegie, zal het blauw-
wit leiden in het seizoen en lustrumjaar ‘22/’23. “Een handhaving in de 2e 
klasse is mooi meegenomen, maar 120 jaar oud worden we zeker.” De 
lustrumcommissie zal zich gaan vormen na de zomer. 

9. Samenstelling bestuur genootschap 
Na jaren dienst binnen het genootschap geeft Jan Folkertsma aan te zullen 
aftreden als penningmeester. Hierna wordt Tomas Butz voorgedragen als 
opvolger. Niemand van de aanwezigen stemt hierin tegen waardoor de 
opvolger van Folkertsma bekend is. Daarnaast wordt Derk Kuiper voorgesteld 
als toevoeging aan het genootschap om de relatie reünisten – GSAVV Forward 
te verbeteren en de brug naar reünisten te verkleinen voor het bestuur van 
de GSAVV Forward. Ook hier zijn geen tegenkandidaten. 

10. Rondvraag 
Er wordt meermaals gevraagd of de data voor het lustrum 2023 vroegtijdig 
worden opgebracht voor reünisten? De voorgesteld voorzitter, zoon van Iwan 
Hullegie, antwoordt hierop dat de lustrumcommissie nog moet worden 
gevormd. Zodra dit rond is, zal dit worden bericht wederom via de 
nieuwsbrief. Verder vraagt Barelds zich af of het ereledendiner omstreeks 
eind oktober 2022 georganiseerd kan worden. Hij dient namelijk spoedig zijn 
aanwezigheid voor de bridgelessen aan te geven. 

 
Three cheers, 
Tomas Butz 


