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Notulen Algemene Ledenvergadering Friese Zaken d.d. 25 november 2020 
 
Aanwezig: via livestream 31 leden en 6 gasten, 
  in de studio het bestuur en de kandidaat-voorzitter. 
 

 
1. OPENING 
De voorzitter, Robert Wielinga, opent de vergadering op deze bijzondere manier via 
livestream. Hij heet eenieder welkom, zowel thuis als ook in de studio. 
De vergaderstukken stonden op de site, alle leden hebben hier kennis van kunnen 
nemen. Mochten er vragen zijn, dan kunnen die tijdens de vergadering gesteld worden 
via de chat. 
 
2. MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.  
 
3. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 12 november 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd en onder dankzegging vastgesteld en ondertekend door 
de voorzitter en de secretaris. 
 
4. FINANCIËLE ZAKEN 
a. Jaarrekening Friese Zaken over 2019/2020 
De penningmeester, Orlando Bosma, geeft kort het verloop van de cijfers aan.  
Op de jaarrekening van dit jaar zijn de gevolgen van corona zichtbaar. Door het weg-
vallen van een aantal bijeenkomsten is de realisatie van de kosten achtergebleven bij 
de begroting, dit is een logisch gevolg.  
Verder is er een solidariteitsfonds in het leven geroepen met het oog op de 
ontwikkelingen rondom de corona-crisis. Hier is beperkt gebruik van gemaakt.  
Gezien de huidige ontwikkelingen wordt de heropening van dit solidariteitsfonds 
opnieuw door het bestuur overwogen. 
In het afgelopen boekjaar is de overstap naar een nieuw boekhoudsysteem 
gerealiseerd. Hierdoor kan nog meer gebruik worden gemaakt van de synergie tussen 
de administratie en de ledenadministratie. Als gevolg hiervan is ‘de zolder opgeruimd’ 
waardoor de administratiekosten eenmalig iets hoger zijn. 
De communicatiekosten zijn verder op peil, hierin zijn het afgelopen jaar geen grote 
uitgaves geweest. 
b. Verslag kascommissie 2019/2020 en benoeming kascommissie 2020/2021 
Mevrouw Anke Algera heeft samen met de heer Henk de Jager de kascontrole 
uitgevoerd. Via een live verbinding geeft Henk de Jager een korte toelichting op de 
werkzaamheden. Het geheel geeft een verzorgde indruk, de processen verlopen prima. 
Henk de Jager stelt namens de kascommissie voor, dat de leden decharge verlenen 
aan het bestuur voor het gevoerde beleid tijdens de periode 1-7-2019 t/m 30-6-2020. 
Hierna krijgen de deelnemers aan deze livestream de gelegenheid om hun stem uit te 
brengen door middel van een stemknop. Hieruit blijkt, dat de vergadering unaniem 
akkoord is met dit voorstel. 
 
Op deze plek wordt een oproep gedaan voor een nieuw kascommissielid die volgend 
jaar samen met Anke Algera de commissie zal gaan vormen. Een woord van dank is er 
voor Henk de Jager die deze taak in de afgelopen 2 jaar heeft uitgevoerd. 
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c. Begroting Friese Zaken voor 2020/2021 
Toelichting;  
Doordat in het vorige seizoen de activiteiten zijn stilgevallen is er voor het komende 
seizoen extra budget beschikbaar voor activiteiten zowel online als fysiek. 
De inkomsten zijn tevens zo hoog door een stijging van sponsorinkomsten, een 
compliment voor deze ontwikkeling aan de inzet van de sponsorcommissie. 
Door de ingebruikname van een nieuw boekhoudprogramma zullen de administratie-
kosten lager uitvallen. Wel heeft het bestuur vastgesteld, dat de opgevoerde 
administratiekosten in deze begroting, de ondergrens is voor het goed laten draaien 
van de club. 
In de begroting is een negatief resultaat te zien omdat er in het komende jaar, zodra 
het weer mogelijk is om bijeenkomsten te organiseren, meer geld beschikbaar komt 
voor de bijeenkomsten. Door het negatief begroten wordt het opgespaarde eigen 
vermogen van dit seizoen aangesproken en benut hiervoor. 
Het bestuur heeft besloten om de contributie voor het komende seizoen niet aan te 
passen. 
 
Naar aanleiding van de begroting volgt via chat een vraag van Lútzen Zijlstra;  
• is er een inhoudelijk overzicht van de administratiekosten. 
De toelichting is te vinden in de op de site gepubliceerde jaarrekening. De kosten voor 
het secretariaat komen uit op 9.670,- (inclusief BTW). Hiervoor kan het bestuur 
beschikken over een volledig draaiend secretariaat die de ledenadministratie verzorgt, 
de facturatie doet, no-showregeling bewaakt, de bestuursvergaderingen notuleert 
alsmede de ALV en verder een vraagbaak is voor het bestuur. Het gaat hierbij om 200 
tot 220 uur op jaarbasis. 
 
Hierna krijgen de deelnemers aan deze livestream de gelegenheid om hun stem uit te 
brengen door middel van een stemknop. Hieruit blijkt, dat de vergadering unaniem 
akkoord is met de begroting 2020-21. 
 
 
5. PROGRAMMA 
a. Korte terugblik 2019|20 door de activteitencommissie 
De voorzitter van de Activiteitencommissie, Alex Tabak, geeft een korte toelichting op 
het bijzondere afgelopen seizoen. 
Er was vorig seizoen een mooie openingsbijeenkomst in Jorwerd en een prima CONN 
bijeenkomst in Groningen met de ambassadeur van Amerika als spreker. Daarna een 
goed verzorgde ALV in de Lawei en deel 2 van Henk Mous. Helaas werd het seizoen 
abrupt afgebroken door corona. Daardoor vond de seizoensafsluiting plaats met een 
drive-thru bij de Makro, op zich een geslaagd initiatief. 
b. Vooruitkijken naar programma 2020|21 door activiteitencommissie. 
Dit seizoen zijn we gestart onder strenge corona maatregelen met een bijeenkomst in 
de Alde Feanen. Echter het vervolg is zeer onzeker. Daarom hebben we recentelijk een 
enquête uitgezet met de vraag wat leden in deze bijzondere tijd van ons als bestuur 
verwachten. Dit kan de Activiteitencommissie mogelijk handvatten geven voor het 
organiseren van activiteiten in het komende seizoen. Als kleine stip op de horizon staat 
een bijeenkomst in februari met Kjeld Nuis, echter onder voorbehoud van de 
mogelijkheden gelet op de dan geldende maatregelen.  
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6. LEDENCOMMISSIE 
Het woord is aan Jacob van der Werf als voorzitter. 
De ledencommissie is gezien de omstandigheden niet ontevreden over de resultaten. 
Seizoen 2019-20 wordt afgesloten met een negatief resultaat van -3 leden.  
Vorig seizoen 21 nieuwe leden zijn ingeschreven.  
Het huidige seizoen is van start gegaan met 122 leden en er zijn inmiddels ook al 6 
nieuwe leden ingeschreven. Hierbij tevens een woord van dank aan alle leden die ons 
trouw zijn gebleven. Ook in deze moeilijke tijd wil Friese Zaken graag de rol van 
verbinder blijven spelen voor haar leden. 
 
Aansluitend geeft Martine Pieters als voorzitter van de communicatiecommissie een 
korte toelichting op de werkzaamheden in het afgelopen seizoen. Na een goede start 
was het voor deze commissie ook, als gevolg van de corona-crisis, lastig om de juiste 
toon te vinden in de communicatie naar de leden. Ook zij zijn op zoek naar mogelijk-
heden om dit te optimaliseren, suggesties hiervoor zijn welkom. 
 
Op deze plek een woord van dank aan de huidige sponsoren; 
• EVA Detachering • Junction • Simplicate • Kenneth-Smith • Art Leader • Qviv  
• Baasz advocaten • Erik Bootsma Fotografie • FaberExposize • Friesland Lease  
• CT Net • SC Cambuur • Dotec. 

 
7. BESTUURSVERKIEZING  
a. Aftredend en niet herkiesbaar  
- Robert Wielinga (voorzitter) 
- Orlando Bosma (penningmeester) 
Het woord is nu aan de secretaris, André de Vries.  
Hij richt het woord tot Robert en Orlando en bedankt hen namens het bestuur en de 
leden voor hun inzet voor de club in de afgelopen 4 jaar.  
Op een later moment zal er op gepaste wijze afscheid van hen genomen worden. 
 
b. Benoeming 
- voorzitter Laurens Snoek 
- penningmeester Elly Speulman  
Het woord is wederom aan de secretaris, André de Vries. 
Hij stelt de kandidaten voor de functie van voorzitter en penningmeester kort voor. 
 
Hierna krijgen de deelnemers aan deze livestream de gelegenheid om hun stem uit te 
brengen door middel van een stemknop. Hieruit blijkt, dat de vergadering unaniem 
akkoord is met dit voorstel. Beide kandidaten zijn hiermee benoemd in hun functie. 
 
8. RONDVRAAG / SLUITING  
Geen vragen. 
 
Vervolgens sluit de nieuwe voorzitter Laurens Snoek om 20.15 uur de vergadering. 
Aansluitend volgt een presentatie van Bernard Maarsingh over de gevolgen van corona 
voor medewerkers. 
 
 
 


