Jaarverslag v.v. ’t Fean ’58 seizoen 2013-2014
Het seizoen 2013-2014 was een seizoen waarin weer veel gebeurde. Zowel op de velden,
maar ook daarbuiten. Een seizoen met een vernieuwde website, gemaakt door de
websitecommissie bestaand uit Arjen de Jong, Wietze Vrij en Jeroen Til. Een seizoen met
de traditionele verloting die deze keer erg goed liep, op drie boekjes na werd alles
verkocht. Het seizoen zonder een secretaris, maar met een nieuw bestuurslid Algemene
Zaken, in de persoon van Wessel Westra. Verder bestond het bestuur uit: Harm Postma
(facilitaire zaken), Roel Postma (wedstrijdsecretaris en vice-voorzitter), Hillebrand Komrij
(technische zaken), Richard From (penningmeester) en Gerard Veenstra (voorzitter).
Notulist, geen bestuurslid, was Ingrid From. De ledenadministratie, Dit is een
bestuursondersteunende taak, was in vertrouwde handen van Jan Egbert Brouwer. Door
het bestuur werden nieuwe functiebeschrijvingen vastgesteld, om zodoende meer
duidelijkheid te krijgen wie waar verantwoordelijk voor is.
Het seizoen begon in juli 2013 met een wedstrijd tegen FC Groningen, een wedstrijd
geïnitieerd door de sponsorcommissie en georganiseerd met behulp van vele vrijwilligers
en financieel ondersteund door veel sponsoren.
Het werd een succes met ongeveer 1800 toeschouwers.
Het jaarlijkse kerstzaalmixtoernooi werd deze keer niet goed bezocht, de datum bleek
voor een aantal spelers niet geschikt. Mogelijk moet worden gekozen voor een andere
opzet. In de winterperiode werd in de Lantearne de wieler tweedaagse georganiseerd. De
kern van deze organisatie bestaat uit ’t Fean ’58 leden. Op 4 januari werd een goed
bezochte nieuwjaarsreceptie gehouden. Het jaarlijkse darttoernooi werd ook dit jaar weer
een succes. Op 22 februari werd ons clubhuis en het parkeerterrein gebruikt door de
projectgroep ’Fiets voor een huis’. Er werd een ATB-toertocht georganiseerd wat voor
onze club extra kantineinkomsten betekende. Op 15 maart werd voor de tweede keer de
Heineken Quiz georganiseerd. Deze keer met minder deelname dan een jaar geleden,
echter niet minder gezellig. Op 21 en 22 maart werd NL Doet bij onze club gehouden.
Deze vrijwilligersactie georganiseerd door het Oranje Fonds werd vol enthousiasme door
onze vrijwilligers beleefd. De geclaimde donatie werd helaas niet uitgekeerd, wat te
wijten was aan digitale miscommunicatie.
Op 23 mei werd door het bestuur een 7x7 toernooi op ons hoofdveld georganiseerd.
Deelnemende partijen waren omringende verenigingen met 35+ teams. Samen met vv
Surhuisterveen werd in ons clubhuis een scheidsrechterscursus georganiseerd. Voor onze
club leverde dit een aantal nieuw arbiters op, iets wat zeer welkom is. Ook werd een
AED-herhalingscursus gehouden. Het Surventotoernooi was wederom een succes en is al
niet meer weg te denken.
Het oud en nieuw feest op het Torenplein werd dit jaar namens onze club georganiseerd
door Jack Bouw. Het feest was opnieuw een groot succes, zowel wat opkomst als ook
financiële opbrengst voor onze club betreft.
De familiedag in juni was weer een succes, dit jaar voor de 2e keer georganiseerd door
de Familiedagcommissie. Het traditionele Willem Frankena toernooi werd goed bezocht.
Aan het einde van het seizoen gaf de vaste lijnentrekker Auke Bouma te kennen te willen
stoppen. Auke werd door het bestuur bedankt voor zijn werkzaamheden. Auke’s opvolger
werd Tobias van der Molen die samen met Renze From een nieuwe kalkwagen in elkaar
knutselde waarmee vanaf het nieuwe seizoen strakke lijnen kunnen worden getrokken.
Het was ook het jaar van de AVIA-punten actie. Bij de pomp van de familie Witteveen op
Koartwâld kunnen na het tanken punten voor de club worden verdiend, die uiteindelijk
door de penningmeester kunnen worden geïncasseerd. De jongste jeugd deed mee aan
de Poiesz-actie. Ook dit leverde de nodige inkomsten op. De ledenvergadering van het
supportersgroepje ‘De Swetstafel’ werd in november voor het eerst in ons clubhuis
gehouden. Voor deze leden kwam Joop Atsma vertellen uit eigen werk.
Wat ook zorgde voor extra inkomsten was een verscherpte toegangscontrole. Door de
toegang te versmallen, het loket op een beter zichtbare plaats te maken en zo nu en dan
een extra controleur in te zetten is dit verbeterd. Aan het begin van het kalenderjaar
werd een vrijwilligersactie gehouden. Alle leden ontvingen een formulier waarop de
voorkeur voor vrijwilligerswerk kon worden aangegeven. De response viel echter bitter

tegen. Slechts 11 formulieren werden ingeleverd. Wél leverde dit een nieuwe
penningmeester op voor de Feanstarscommissie in de persoon van Arjen van der Meulen
en enkele clubhuismedewerkers. Dat was de winst van deze actie.
De Simon Luimstra trofee, (een eretitel voor het best presterend team van ’t Fean ’58)
ging dit jaar naar het E4-tem (gemengd) die in de najaarsreeks een gemiddelde haalde
van 2,78 punten.
Door het bestuur werd aandacht besteed aan berichten van geboorte, jubilea en
overlijden. In het bijzonder moet hier het overlijden van ons erelid Jasper Mozes worden
vermeld. Jasper kwam na een kortstondige ziekte op 3 juni 2014 te overlijden. Veel ’t
Fean ’58 leden waren op de begrafenis aanwezig. Voorafgaand aan de eerste
thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen werd één minuut stilte in acht genomen ter
nagedachtenis aan Jasper. In de eerste Goalgetter van het nieuwe seizoen was een In
Memoriam te lezen. In Jasper Mozes heeft onze vereniging een echte clubman verloren.
Maar natuurlijk ook een seizoen met weer heel veel prachtige en spannende
voetbalwedstrijden.
Het 1e elftal (17e seizoen in de 2e klasse) werd geleid door Jacob Russchen, samen met
assistent-trainer Lieuwe van der Wijk. En ook dit jaar werden zij bijgestaan door leider
Jan van der Velde, keeperstrainer Dries Woudstra en verzorger Geert Hommes. Jitze
From was dit jaar weer de vaste assistent-scheidsrechter.
In november 2013 kwamen bestuur en trainer Jacob Russchen gezamenlijk tot het
besluit de samenwerking aan het einde van het seizoen te verbreken. Een
sollicitatieprocedure leverde 30 reacties op. Na gesprekken met een vijftal kandidaten
viel de keus op Yko de Boer uit Dokkum. Hij gaat de A-selectie vanaf seizoen 2014-2015
leiden. Op 30 mei werd afscheid genomen van A-selectiespeler Reinier Stoker. Reinier
heeft meer dan 250 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld, reden om een duel met
oud- en nieuwgedienden te organiseren. Een wedstrijd der herkenning. Van deze
gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om afscheid te nemen van Jacob Russchen en de
spelers Ale Lanting (gestopt), Arjen van Duinen (gestopt), Jeroen Til (lager elftal) en
Jelmer van der Meer (vertrekt naar Drachtster Boys).
Dit seizoen werd Jelte Bottema gehuldigd voor het spelen van zijn 100 e wedstrijd. Hij
ontving de gebruikelijke aanmoedigingsprijs.
Het 2e elftal o.l.v. Lieuwe van der Wijk en met Marten van der Esch als leider en Renze
From als assistent-scheidsrechter speelde een moeizaam seizoen. Het vertoonde spel
was acceptabel, maar scoren was het probleem. Toen het begon te lopen, was het te
laat. Degradatie kon niet worden ontlopen. Het volgende seizoen moet in de 2 e klasse het
verloren terrein direct weer worden terug gewonnen.
Het 3e elftal werd begeleid door Richard From en Abe Douwstra en kwam uit in de
reserve 3e klasse. Richard stopt aan het einde van het seizoen met het leiderschap en
gaat het volgend seizoen het C1-team begeleiden.
Trainer van de B-selectie was Eelke van Houten. Hoewel er sprake was van een prima
samenwerking, gaf Eelke al vrij snel aan wegens gezinsuitbreiding na één seizoen te
moeten stoppen met zijn trainerschap. In Wiebren de Jong werd een goede opvolger
gevonden.
Het 4e elftal kwam uit in de 5e klasse en werd geleid door Jan Roelf Postma en Pieter van
der Meer.
Het 5e kwam uit in de reserve 6e klasse en eindigde op de 3e plaats met 34 punten.
Leiders waren Wessel Westra en Rienk Jan Bouma.
Het wordt met het jaar moeilijker een vrouwenteam op de been te houden. Steeds meer
dames haken af door ander verplichtingen. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd daalt,
daardoor lijkt het meer op een meisjesteam. In Niek Rozema werd een trainer voor de
maandagavond gevonden. De training op de woensdagavond werd gegeven door een
aantal clubmensen, bij toerbeurt werden de dames onder handen genomen.

Het leiderschap werd waargenomen door de spelers Ingrid From en Karla Veenstra. Zij
hadden handen vol werk alles draaiende te houden en op wedstrijddagen en avonden
weer 11 spelers binnen de lijnen te krijgen. Vaak werden wedstrijden in nauw overleg
met wedstrijdsecretaris Roel Postma verplaatst naar een woensdagavond. Complimenten
voor deze 2 dames zijn op z’n plaats, zij hebben er veel tijd en energie in gestoken.
Dames- of zoals het tegenwoordig heet vrouwenvoetbal hoort bij ’t Fean ’58, het is
onderdeel van onze clubcultuur. Op verzoek van de dames komt dit team volgend
seizoen uit in de 5e klasse.
Onze zaalteams met als leiders Alle Hoogsteen (1e) en Pieter Atsma (2e) beleefden een
prima seizoen. Echter door het stoppen van enkele spelers werd aan het einde van het
seizoen duidelijk dat we verder moeten met 1 zaalteam.
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Ledenaantal
Op 1 augustus 2013 stond de ledenteller op 396. Precies een jaar later noteren we 387
leden.
Teams
Er waren 8 seniorenteams actief bij ’t Fean ’58: 5 herenteams, 1 damesteam en 2
zaalteams.
Bij de jeugd werd er gestart met 10 teams (1 H-team, 4 F-teams en 5 E-teams).
Bij de Feanstars waren er 11 juniorenteams (1 meisjesteam, 4 D-teams, 3 C-teams, 2 Bteams en 1 A-team)
Goalgetter
Dit seizoen beleefde het clubblad de Goalgetter haar 46e jaargang. Het officiële orgaan
van onze vereniging verschijnt acht keer per jaar. De redactie van het clubblad bestaat
uit Henk Postma, André van der Molen en Jacob Hielema. Het clubblad is door de tijd en
energie die deze heren er in steken van een hoogwaardige kwaliteit. Waar veel
verenigingen afscheid moeten nemen van het clubblad, is er bij ’t Fean ’58 sprake van
een zeer goed leesbaar blad.
Clubverslaggeving
Ook het seizoen 2013/2014 waren Henk Postma en Jacob Hielema de clubverslaggevers.
Zij maakten bij toerbeurt de wedstrijdverslagen van het eerste elftal. Deze werden
geplaatst op de eigen website (voorzien van wedstrijdfoto’s van Jan Anne Vrij) en tevens
verstuurd naar diverse regionale kranten, alsmede een aantal voetbalwebsites. Wat
betreft de kranten is de beschikbare ruimte de laatste jaren aanzienlijk ingekort,
waardoor het steeds moeilijker wordt een goed verslag te maken.

Overzicht van de diverse commissies
Jeugdcommissie en Feanstars
De jeugdcommissie en Feanstars hebben een eigen jaarverslag gemaakt. Deze verslagen
zijn als bijlage toegevoegd.
Jaarverslag clubhuiscommissie
De Clubhuiscommissie bestond dit seizoen uit Japke From (voorzitter), Tjitske de Haan
(inkoop), Jikke Nicolai (algemeen), Anne van der Velde (notulist), Zwanet Huisman
(inkoop) en Geale J. Atsma (algemeen)
Na een korte vakantie in verband met de wedstrijd tegen FC Groningen begint het
seizoen op 4 augustus 2013 met de eerste training voor de A-selectie en eindigt op 21
juni met de jaarlijkse klusjesdag. In deze periode zijn er veel wedstrijden gespeeld in de
voorbereiding, beker en competitie. Bij een actieve club worden ook veel activiteiten
gehouden, zoals: vergaderingen door alle commissies, Nieuwjaarsreceptie, Zwarte
Pietendisco, scheidsrechtercursus door de KNVB, Surventotoernooi, darttoernooi,
kampioensfeestjes, etc. Doordat dit vroegtijdig werd doorgegeven konden wij hier goed
op inspelen en zorgen voor een juiste bezetting en inkoop van voorraden. Een woord van
dank aan het bestuur en de andere commissies hiervoor.
Enkele kleine wijzigingen hebben zich voor gedaan in het clubhuis, zoals nieuwe bladen
op de hoge tafels en enkele nieuwe artikelen in het assortiment. Ook is dit seizoen door
het bestuur het “Verjaarsdagbier” geïntroduceerd, hier wordt door veel spelers gebruik
van gemaakt.
Vier avonden per week en de gehele zaterdag is het clubhuis open geweest voor een
ieder die kwam voor een bakje koffie, glas bier of iets anders. Met de inzet van vele
vrijwilligers is dit allemaal geslaagd, zonder deze mensen was dit niet gelukt. Echter dit is
ook een zorg voor ons. Dit seizoen willen wij het clubhuis net zo vaak open hebben, maar
vanwege een gebrek aan nieuwe vrijwilligers wordt dit lastig. Bij de invulling van de
diverse bar- en keukendiensten worden de medewerkers te vaak ingedeeld, als je 1 keer
in de 3 weken of in de 6 weken staat maakt een groot verschil!
(Verslag opgemaakt door Anne van der Velde)
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie bestond uit: Rennie de Boer (voorzitter), Jolanda de Vries,
(penningmeester), Geert van der Veen (secretaris), Harold van der Molen (verloting 1 e
elftal), Trude Postma (algemeen).
Aan het einde van het seizoen namen een aantal mensen afscheid. Wegens ziekte moest
Trude Postma tijdelijk afhaken. Rennie de Boer moest wegens fysieke ongemakken haar
functie neerleggen. Opvolgers werden gevonden in de personen van Kim Lenting, Jan de
Boer, Gerrie Nicolai en Jan Willem van Kammen.
Geert en Harold hebben onderstaand verslagje gemaakt:
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2013 hebben we een snertactie door geheel
Surhuisterveen gehouden. Deze actie stond al jarenlang niet meer op het programma.
Door de snertactie nieuw leven in te blazen waren veel mensen erg enthousiast. Door de
goede hulp die we hierbij kregen was de actie een succes.
Zaterdag 14 december hielden we een kerstfair bij de Formido. Een gedeelte van de
opbrengst kwam ten bate aan Serious Request, een goed doel.
Het jaarlijkse dartstoernooi vond plaats op zaterdag 11 januari 2014. Winnaar werd
Wietze Poortinga die op overtuigende wijze de finale wist te winnen van André Hofstede.
Sponsor van deze editie was de Flexibele Makelaar.
De traditionele bazar was op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari. Voor het eerst hielden
we speciaal voor de jeugd op vrijdagavond een ‘Jeugdbazar’. Dit was een enorm succes
en deze jeugdbazar zal zeker een vervolg gaan krijgen. Op zaterdag was het ook gezellig
druk. De bazar is al jaren niet alleen van groot financieel belang, maar minstens zo
belangrijk is de band tussen de leden die versterkt wordt.

Verder organiseert de activiteitencommissie de barbecue tijdens de familiedag, de
lotenverkoop bij thuiswedstrijden van het 1e elftal en af en toe het Rad van Avontuur in
de kantine op zaterdagmiddag.
Club van 100
De Club van 100 commissie bestond dit jaar uit Sije Veenstra (voorzitter), Bianca Til
(secretaresse), Coby Tjoelker (penningmeester), Hans van der Veen (lid) en Theo van
der Meer (lid).
Onderstaande activiteiten zijn gefinancierd uit de opbrengst van de Club van 100.
1
2
3
4
5

Feestavond 18 januari met Release.
Tenues voor de geslaagde scheidrechters.
Live muziek Bertus laatste thuiswedstrijd.
Nieuwe polo,s voor het keukenpersoneel.
Actie wand in de kantine(word nog gerealiseerd).

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestond dit jaar uit: Bert Vos (voorzitter), Lieuwe Helmus
(secretaris), Willem van Kammen (penningmeester), Klaas Grasdijk (lid), Pieter van der
Meer (lid) en Joop Numan (lid).
De volgende bijdrage werd geleverd voor het jaarverslag:
We zien nog steeds een kleine afname in het aantal sponsors en de sponsorgelden. We
hebben dit gelukkig binnen de 10% kunnen houden sinds de start van de crisis.
Daarnaast komen er gelukkig ook nieuwe sponsors binnen. Volgend jaar zullen we op
zoek moeten naar nieuwe sponsors voor de Feanstars. Op woensdag 4 juli 2014 zijn we
met de sponsorcommissie naar de wedstrijd Nederland Wales geweest, een wedstrijd ter
voorbereiding op het WK. In 2015 zijn er ideeën om een wedstrijd in Duitsland te
bezoeken. Daarnaast willen we BVO’s benaderen om in de start van 2015 een wedstrijd
te spelen.
MOP-ploeg
Als nieuw bestuurslid facilitaire zaken kreeg Harm Postma samen met de MOP-ploeg dit
jaar veel werk te verzetten. Maar zij draaiden hun handen hier niet voor om en zo
werden er het afgelopen jaar heel wat klussen geklaard. Het nodige snoeiwerk en
veldonderhoud kostte veel tijd. Er werd een nieuw pomphokje (tussen trainingsveld en
sporthal) gebouwd en het dak van het clubhuis werd voorzien van een nieuwe daktrim.
In het clubhuis werden de statafels voorzien van een nieuw blad, deze keer zonder
kieren.
Gelukkig konden we zo ook in het seizoen 2013-2014 weer een beroep doen op heel veel
actieve, betrokken vrijwilligers die ’t Fean ’58 een warm hart toedragen.
We willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor de vrije tijd en energie die door hen
in allerhande activiteiten werden gestoken, wetende dat alleen met al deze vrijwilligers
het mogelijk is om een voetbalclub goed draaiende te houden.
Zo konden we samen ’t Fean ’58 ook in het afgelopen seizoen weer op de kaart zetten:
een prachtige, levendige en actieve voetbalclub waar we trots op mogen zijn.
Ereleden
Ereleden van onze vereniging zijn: Simon Luimstra, Teake de Haan, Jan Anne Vrij, Japke
From, Willem Frankena, Jasper Mozes en Geale Atsma.

