
Kort verslag Ledenvergadering 26 januari 2022 

 

Op woensdag 26 januari was de halfjaarlijkse Ledenvergadering van Be Quick Dokkum. We 

hadden de vergadering graag in november 2021 fysiek georganiseerd. Helaas konden we dit 

niet door laten gaan door de toen geldende Coronamaatregelen. Ondanks dat de 

vergadering nu opnieuw digitaal was via Microsoft Teams kijken we terug op een geslaagde 

vergadering. Iedereen ging goed om met de beperkingen maar ook met de (extra) 

mogelijkheden van het digitaal vergaderen, zodat we alle agendapunten op een goede 

manier konden afhandelen. Hieronder lees je puntsgewijs een kort verslag van de besproken 

punten en de genomen besluiten van de Ledenvergadering. Het verslag wordt voorafgaand 

aan de volgende Ledenvergadering aan de leden aangeboden. 

 

▪ Na de opening wordt de agenda vastgesteld en het verslag van de vorige vergadering 

doorgenomen.  

▪ Mededeling: Het bestuur moest helaas het huldigen van de vele jubilarissen uitstellen 

naar een moment dat we elkaar ‘live’ kunnen ontmoeten. Dit zal waarschijnlijk pas op de 

volgende ledenvergadering zijn.  

▪ Penningmeester Taco van Veen presenteert het financieel jaaroverzicht. Dankzij de 

maatregelen van de Overheid hebben we ondanks de Coronasluiting afgelopen seizoen 

positief afgesloten resultaat. Net als zo veel sportverenigingen missen we veel 

inkomsten. De Kascommissie, dit jaar bestaande uit Marcel Dol en Germ Rekker, heeft 

een kascontrole uitgevoerd en de cijfers besproken met een afvaardiging van het 

bestuur. Ze hebben waardering uitgesproken voor het gevoerde beleid. De 

Ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur. 

▪ Taco presenteert de begroting 2020-2021. Hierin wordt rekening gehouden met een 

negatief resultaat. Taco geeft een toelichting. De Ledenvergadering stemt in met de 

begroting 2020-2021. 

▪ Tijdens de vergadering wordt met mooie beelden en woorden het seizoen overzicht 

gepresenteerd.  

▪ Er wordt een uitleg gegeven over vaststellen Statuut waarden en Normen. Met dit 

statuut is ervaring opgedaan en als positief beoordeeld. Het statuut is vastgesteld. 

Waarom dit statuut: De identiteit moet zichtbaar zijn in de wijze van omgaan met elkaar. 

Dat geldt voor alle facetten in de vereniging, maar ook in de wijze waarop wij elkaar 

aanspreken op wat we zeggen en doen. Hierin wordt de clubcultuur van Be Quick 

zichtbaar. Dit vraagt van de leden, vrijwilligers en het bestuur dat de waarden en 

normen breed worden gedragen en steeds met elkaar worden gedeeld. 



▪ Bestuursverkiezing: Reeds afgetreden en niet herkiesbaar is Johan Klinker 

(organisatorische zaken senioren). Het bestuur stelt kandidaat: Jelger Kemper.  

▪ Voor Kees Theissen en Sjoerd Radersma loopt de termijn af, beiden stellen zich 

herkiesbaar voor een 1 jaar. De Ledenvergadering gaat voor de benoemingen met 

applaus akkoord. 

▪ Na een korte pauze hebben we verschillende commissies in de spotlight! Erik Nicolai 

geeft een kijkje achter schermen van de sponsorcommissie. 

Sape Jan Terpstra geeft uitleg over de communicatiecommissie en werkzaamheden voor 

ons digitale clubblad. 

Sjoerd Radersma geeft een presentatie over de ons project van afgelopen jaar: Het 

kwaliteit & Performance Programma.  

 

  

Met vriendelijke groet, 

Het Algemeen Bestuur van CSV Be Quick Dokkum 
 


