
 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering STB 
Datum: woensdag 15 september 2021 

Plaats:  Ons Gebouw in Bolsward 

Tijd:  20:30 uur 

 

 

 

 

 

1. Opening 

Jan opent de vergadering om 20:35uur 

Van harte welkom. Vreemde tijd achter de rug door corona met 

alle toestanden van dien. Diverse dingen passeren de revue: nieuwe 

leden activiteitencommissie, nieuwe leden voor bestuur. Tevens nieuw lid in BC: 

Johan Oude Lohuis naast Sicco Jellema. 

 

2. Mededelingen bestuur 

Sponsoring. Moet opgepakt worden, zoeken commissie. Wie sponsort? 

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Hotze Simonides , hij was sinds 1965 lid 

van STB. 

 

3. Verslag najaarsvergadering 13 september 2019 

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd. 

 

4. Financieel verslag penningmeester 2019/2020 + 2020/2021 (indien beschikbaar) en 

begroting 2021/2022 (indien beschikbaar). 

Tarieventabel: door invoering AllUnited zijn de tarieven aangepast. De korting op de 

tweede training is niet aan te geven in het systeem. Fietstraining bij de senioren is nu 

belast. Mede omdat ook de trainers dan betaald kunnen worden. 

AllUnited heeft veel tijd en energie gekost. Nog niet alles is geregeld. Tevens 

probleem bij de Rabobank met innen facturen. Hierdoor kan geen definitieve 

jaarrekening gemaakt worden, dus ook geen kascommissie controle. Als kascommissie 

akkoord is wordt dit bij de voorjaarsvergadering opnieuw ingebracht. 

Restitutie zegels vorig jaar wordt verrekend met de factuur van aankomend seizoen. 

 

5. Trainingen komend winterseizoen met toelichting op coronareglement baancommissie 

11 stedenhal 

Hendrik is enige trainer bij de jeugd, Gerrit vraagt of er gegadigden zijn om te helpen 

 

6. Oproep trainers m.n. voor de jeugdgroepen 

 

7. Ledenadministratie/AllUnited (Anne Marie Wiersma legt haar taken per 1/11/2021 

neer) 

Er wordt afscheid genomen van Anne Marie na 15 jaar de ledencommissie te hebben 

gedaan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bestuursverkiezing: 

 

- Aftredend: Jan Rijpkema (niet herkiesbaar), Teake de Boer (niet herkiesbaar) 

Er wordt afscheid genomen van Teake, hij is reeds sinds 2007  

verbonden aan het bestuur, verantwoordelijk voor de kleding 

- Voorstel benoemingen: Tiedo Tinga (voorzitter), Richard Teppema (bestuurslid + 

ledenadministatie), Jacob Heslinga (bestuurslid, vertegenwoordiger TC) 

Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen. En geaccepteerd. 

 

9. Rondvraag: 

Bouke: bedankt de jeugdleden die geholpen hebben met de trainingen. Geeft een kort 

verslag van de skeelertrainingen van de afgelopen zomer. Er zijn vruchtbare clinics 

gehouden. 

 

Slauerhofbrug is gestremd. Omrijden. 

 

10.  Sluiting 

Jan sluit de vergadering om 21:30 uur 

 

 

 

 


