
Notulen ALV 2019 

 

1. Opening 

Iedereen van harte welkom bij de 129e ALV. Er is een afmelding van Berend Zoethout. Er 

zijn geen ingekomen stukken. 

2. Goedkeuring notulen ALV 2018 

Toevoeging notulen 2018: Arjen Posthuma is vorig jaar ook benoemd als bestuurslid. Verder 

zijn de notulen goedgekeurd. 

3. Akkoord nieuwe bestuurslid Sponsorzaken: Jorrit Bax  

Na vertrek van JP naar de VS wordt Jorrit Bax toegevoegd aan het bestuur als bestuurslid 

Sponsorzaken. Unaniem. 

4. Terugblik afgelopen seizoen 

De sponsoravond van de club van 50 was een groot succes. Jaarlijks komen hier meer 

mensen op af. Mocht je nog niet lid zijn, schrijf je in voor de Club van 50 en wees dit jaar 

welkom. 

Voor de Razzia wedstrijd heeft het bestuur louter complimenten gekregen. Op 20 mei komt 

hier een vervolg op in de vorm van een bevrijdingswedstrijd op 20 mei. Tijdens deze 

wedstrijd neemt een selectie van Sneeker team het op tegen een team samengesteld uit 

Leeuwarder clubs.  

Het Classics toernooi was wederom een groot succes. Nogmaals een groot compliment aan 

de organisatie van dit fantastische evenement. 

De goodwill van de senioren, gemeente en kledingdeal komen later op de avond ter sprake. 

5. Status Kleedboxen en 2de kunstgras  

 

We hopen volgend jaar van start te gaan met de bouw. Omdat de nieuwe kleedboxen in 

combinatie met een 2e kunstgrasveld is afgeketst, wil LSC in de deal bedwingen dat als de 



situatie zich voordoet dat er ergens een nieuw kunstgrasveld komt in de gemeente, LSC op 

nummer 1 staat. Hiernaast moet de gemeente het 3e veld opknappen zodat hier ook op 

getraind kan worden. 

6. Financieel verslag 2018-2019 

Om bij de conclusie te beginnen; de vereniging heeft wederom het jaar positief afgesloten 

ondanks het teruglopende ledenaantal. Er was begroot dat het aantal leden stabiel zou 

blijven maar het ledenaantal is teruggelopen. Hiernaast zijn de inkomsten van de BSO 

helaas weggevallen. 

Boudewijn: wat betekent ‘’Club van 50 PM’’ op de W&V. Johan Boomsma; de bijdragen van 

de Club van 50 werden altijd meegenomen. Dat is vanaf heden losgekoppeld. 

Boudewijn: hoe zit het precies tussen de Vereniging en de Stichting. Johan Boomsma: in de 

Vereniging zit alles wat met de leden te maken heeft, in de Stichting de accommodatie en 

het restaurant. Deze indeling is zo gekomen door BTW voordelen die gelden voor een 

Stichting. Tussen de Vereniging en de Stichting ontstaat zodoende een rekening courant 

verhouding. De Vereniging betaald jaarlijks €25.000,- per jaar voor de exploitatie van de 

accommodatie. Dit bedrag is bepaald op basis van de kosten die de Stichting jaarlijks heeft.  

Boudewijn: waarom hebben wij geen inzicht in de financiën van de Stichting. Romke 

Akkerman: de Stichting is in 98/99 opgericht voor het opknappen en restauratie van het 

complex. Dit is in de jaren daarna uitgebouwd door de voordelen die een Stichting met zich 

mee brengt. De Stichting draait neutraal en daar zit verder niks spannends in. 

Balans; onze vereniging beschik per balansdatum over €80.000,- aan liquide middelen. Dat 

ziet er heel goed uit. Het bestuur heeft de laatste jaren zuinig geleefd omdat we deze 

liquide middelen nodig hebben om een eventuele eigen bijdrage te doen aan bijvoorbeeld 

de nieuwbouw van de kleedaccommodatie of een 2e kunstgras veld. 

Frank Eggens: maakt deze goede financiële situatie ons ook ‘’lui’’? Vooral doelend op de 

sponsorinkomsten die eigenlijk nihil zijn. Perry Dizij: pratend vanuit de club van 50 zie je 

dat realistische doelen erg nodig zijn. Wij willen graag ooit dat bord met sponsoren vol. We 

moeten voor onze sponsorcommissie duidelijke en haalbare doelen stellen. En dan lijkt het 

van buitenaf wellicht op luiheid. Sponsoring is niet alleen een bord langs het veld. Ook 

materiele sponsoring is aanwezig (vb nieuwe picknickbanken voor de kantine). Er zijn heel 

veel ideeën binnen de club maar we missen som ‘’handjes’’ om dit uit te voeren. Daar 

willen we nu verandering in brengen door de sponsorcommissie mee body te geven. Johan 

Boomsma: de BSO is helaas weggevallen en als we deze inkomsten (6,5K) de laatste jaren 

niet hadden gehad dan zag het financiële plaatje er een beetje anders uit. Dit is echter niet 

iets om ons zorgen over te maken. Er liggen echter wel heel veel mogelijkheden waar we in 

de toekomst met de sponsorcommissie naar moeten kijken. Jorrit Bax: JP heeft sinds vorig 

jaar een sponsorcommissie opgetuigd waar nu 10 mensen in actief zijn. Het voorwerk is op 

dit moment gedaan en wij zijn druk aan de slag. Mochten de mensen langs de kant wat 

horen van deze of genen dan hoort de sponsorcommissie dit graag om dit samen verder op 

te tuigen.  

7.  Kascommissieverslag 

Er zijn op diverse vlakken steekproeven gedaan. De kascommissie is onder de indruk hoe LSC 

dit voor elkaar heeft. Kascommissie verleend volledig decharge.  

8. Benoeming kascommissie 

P. Haitsma en E. Nooitgedagt doen het nog een jaar. 

  



9. Voetbalzaken  

Jeugd 

Arnold: het fundament met vaste vrijwilligers (ruim 100) ledenaantal en trainers staat. Het 

aantal teams is in de afgelopen jaren gelijk gebleven maar het aantal leden per team is 

afgenomen. De trend in de afname is dat men tegenwoordige makkelijker voor een andere 

sport of voor heel wat anders te kiezen. In vergelijking tot andere verenigingen groeit onze 

Lytse Spilers wel snel. We proberen nu een slag te maken van kwantiteit naar kwaliteit. Per 

leeftijdscategorie hebben we maar 1 prestatieteam. We willen bereiken dat iedereen op 

zijn eigen niveau kan voetballen. De selectieteams doen het wisselend. Daar zit nog 

uitdaging in. Dit willen we bewerkstelligen door te investeren in onze trainers. Nu de 

organisatie staat hebben we juist meer ‘’handjes’’ nodig om de gehele kwaliteit omhoog te 

brengen. Dat is onze grote uitdaging 

Nooitgedacht: hoe toetsen jullie dat je meer naar ‘’kwaliteit’’ toe gaat. Arnold dat zit 

bijvoorbeeld in de communicatie van de coördinatoren naar de trainers. Daan en Jente 

maken een plan voor de komende tijd en schetsen dit plaatje duidelijk voor de trainers die 

daar actief meer aan de slag gaan. 

 Senioren 

Het senioren aantal is gestegen. Waar we vorig jaar nog veel spelers van de A’s nodig 

hadden is dat dit jaar veel minder het geval. Ieder seniorenteam heeft 1 

vertegenwoordiging binnen de seniorencommissie. Jorrit is aftredend voorzitter en Mats is 

secretaris. Alle voetbalzaken rond de team worden tijdens de vergaderingen besproken.  

Het 1/2e is dit jaar breder en sterker dan de afgelopen jaren. Het is nu veel meer één 

selectie ipv twee gescheiden selecties. Als de het 1e op dit moment te weinig zijn dan 

putten ze uit het 2e ipv uit de A’s zoals voorgaande jaren. Er is op dit moment een gezonde 

competitie onderling ontstaan.  

Het 3e is afgelopen seizoen gepromoveerd. Het speelt nu 1 klasse onder het tweede en 

draait hier heel goed in mee. Het 4e is een volledig A-team van vorig jaar die met z’n allen 

over zijn gegaan naar de senioren. Ondanks de vele afmeldingen van tegenstanders hebben 

zij het erg naar hun zin. Het 5e en 6e hebben onderhand beide ook bijna 2 selecties en 

draaien goed mee qua resultaat. 7 Tegen 7 heren en dames is groeiende wat een mooie 

aanvulling is op onze senioren.  

Op basis van de huidige aantallen gaan er komend jaar 15 man over naar de senioren en het 

jaar daarna 30. Hier ligt een mooie uitdaging om deze leden ook lid te houden. 

Zoals elk jaar wordt er een zaaltoernooi georganiseerd voor alle senioren, A-jeugd en alle 

vrijwilligers. Dit is jaarlijks een groot succes. Dit jaar vindt dit plaats op 28 december en de 

inschrijving via de website is geopend.  

10. Kledingdeal 

De kledingdeal met 123Inkt was mooi voor de jeugd omdat dit uniformiteit gaf. Textielstra 

heeft LSC echter een mooi voorstel gedaan omdat zij graag weer met ons in zee wilden. Dit 

heeft geresulteerd in een mooie deal tussen LSC, Textielstra en Craft. Ieder lid krijgt 

eenmalig  een broekje, sokken, tas en een wedstrijdshirt. Ook nieuwe leden ontvangen deze 

spullen. Voor deze spullen wordt door de leden €30,- borg betaald. Mocht er iets stuk gaan 

dan dient een lid dit zelf nieuw aan te schaffen. 

Gerrit is druk bezig om de website weer up-to-date te krijgen voor het bestellen van nieuwe 

kleding. Hiernaast kijkt Gerrit ook in samenwerking met Carfty of de shop opgeknapt kan 

worden. Op kleding die via Gerrit wordt besteld ontvangt de club 20% korting. De deal met 

123Inkt leverde de club verder niks op. Met deze nieuwe deal hopen wij dat wel te kunnen 

realiseren. 



Een shirtsponsor wordt enkel geaccepteerd als deze sponsor minimaal een hele 

leeftijdscategorie sponsort. Verder is sponsoring op training- en additionele kleding wel 

toegestaan. 

Dennis: zijn er al mooie LSC-labels voor aan de nieuwe tassen omdat iedereen dezelfde tas 

heeft? Gerrit: nee, die hebben we nog niet maar graag ontvang ik een opzetje. 

11. LSC: Veiligheid, gezondheid en toekomst 

Veiligheid: invoering gedragsregels en AVG zijn check. Een VOG wil LSC verplichtstellen voor 

de trainers boven de 18 jaar die trainen geven aan leden onder de 18 jaar. We houden dit 

enkel bij trainers omdat het bijna ondoenlijk is om ook alle leiders een VOG te vragen in 

verband met de omvang en wisselingen. 

Gezondheid: daar zijn we onder andere mee bezig in de vorm van fruit in de kantine. Het 

bestuur is momenteel ook bezig met het vormen van een rookbeleid. Wellicht dat we straks 

in worden gehaald door de realiteit.  

Toekomst: wij willen graag met mensen gaan kijken waar iedereen ons ziet als club over 5 

jaar. Onderwerpen die hierbij actueel zijn: zaterdag/zondagvoetbal en jeugdleden 

die steeds meer afleiding hebben. Vorige jaar hebben we geprobeerd een commissie 

op te richten maar dat is niet van de grond gekomen. Wij spreken in ieder geval uit 

dat wij een zondagsvereniging zijn. Nogmaals de oproep wie in deze denktank wil 

komen.  

Dennis: in het verleden speelde wij met men nog wel eens op zaterdagavond. Dat trok heel 

veel publiek. Hoe staan jullie daar nu tegenover? Henk: ik herken dat wel. Alleen 

dan moet het wel gecontroleerd gaan zonder dat dit uit te hand gaat lopen. We 

willen het wel als het tijdig wordt aangegeven en het logistiek haalbaar is. 

12. Rondvraag na inventarisatie!  

Dennis Betten: voorgaande jaren kwam er ook altijd een sheet voorbij met doelstelling voor 

de eerste elftallen. Waarom staat deze sheet er dit jaar niet weer in. Henk: in principe 

staan deze doelstelling vermeld in het voetbaltechnisch plan. Dit is een dynamisch stuk 

maar de doelstellingen zijn gelijk gebleven.  

Hoe staat het met de trainer van het 1/2e elftal? Henk: daar zijn we op dit moment druk 

mee bezig verder kan ik daar niks over zeggen. 

Hoe kan het dat de douches heel vaak koud zijn tegenwoordig? Henk: dan moet de boel 

gereset worden. Daar kunnen we helaas niks aan doen op dit moment. De gemeente is 

hiervan op de hoogte. Kortom de heel boel is aan vervanging toe. 

Wieger Veenstra: kunnen we hier op zaterdag ook eerder dan 16u een alcoholische 

versnapering krijgen? Tijdstip van 16u is tot stand gekomen met het oog op de jeugd die 

alcohol mag nuttigen. Het is voor het kantinepersoneel nu al lastig om uit elkaar te houden 

wie wel of niet alcohol mag nuttigen. Wij blijven als club bij deze regel van 16u. 

Erik Nooitgedagt: is er ruimte voor dug-outs op de bijvelden en waar blijft dit hangen ten 

opzichte van hetzelfde punt vorig jaar? Er mogen dug-outs worden geplaatst op het 2e veld 

aan de kant van het zwembad. Op het 3e veld vergt dit een investering. Dat kan 

bijvoorbeeld worden ingediend bij de Club van 50. Erik maakt hier een eerste opzet voor. 

Jan Abelskamp: het reclamebord van Zandstra ziet er slecht uit. Wie is er verantwoordelijk 

voor om dit te vervangen; de club of Zandstra? Dit moet een wisselwerking zijn tussen de 

sponsorcommissie en de sponsor. 

 



De award voor een bijzondere prestatie 2019: Joris Spijkstra! Hij ontvangt een clubkaart 

met een tegoed. 


