
 

 

 

 

Verslag Penningmeester seizoen 2016 - 2017 d.d. 29 juni 2017 

Over de periode voor 2016 - 2017 het navolgende: 

Geconstateerd is dat met name in de periode 2013 tot en met 2015 de administratie van Be Quick 
weinig accuraat is bijgehouden. Met name veel storno's en terugboekingen heeft Be Quick in de 
financiële problemen gebracht. Gezien het feit dat het ledenaantal muteert is, is het voor de 
vereniging niet haalbaar qua werkzaamheden om deze te vorderen bedragen te incasseren. Het is 
m.i. verstandig om deze af te boeken en naar de toekomst te kijken. 

Oud trainster Maaike Hiemstra heeft in 2015 de verantwoordelijkheid gehad voor de wedstrijd 
organisatie en tevens was mevrouw Hiemstra verantwoordelijk voor de afdracht en voor het 
incasseren van de inschrijfgelden Be Quick. Tot op heden heeft de vereniging deze wedstrijdgelden 
niet mogen ontvangen; hierover is getracht te communiceren met mvr. Hiemstra echter hebben wij 
geen reactie  ontvangen van haar.   

In de functie van bestuurder van Be Quick ben ik in overleg met de gemeente Franekeradeel 
getreden. Dit betreffende subsidie mogelijkheden. Wij zijn door verwezen naar FranekeradeelAktief, 
een initiatief om de breedte sport te faciliteren. Een van de condities om subsidie te ontvangen is 
aanwezigheid bij de vergaderingen. Deze vergaderingen worden gehouden op tijdstippen dat elke 
werkende vrijwilliger vrij moet nemen van zijn reguliere werkzaamheden. De overige aanwezigen 
waren vooral werknemers van commerciële sportinstellingen zoals Shape, Bloemketerp en het Want, 
enz. Ik heb getracht om aanwezig te zijn, helaas door het verstrekken van de verkeerde vergadertijd 
door FranekeradeelAktief ben ik twee maal voor de dichte deur komen te staan. 
 
In de laaste vergadering waar ik aanwezig was heb ik aangegeven dat vrijwillerswerk leuk is om te 
doen, maar dat Franekeradeel hier een vrijwillige ergernis van maakt. Wel is de afspraak gemaakt 
met mevrouw IJsbrandy van FranekeradeelAktief dat de mogelijkheid bekeken moet gaan worden 
om een omnivereniging op te starten aangezien meerdere sportverenigingen in Franeker problemen 
hebben met het vinden van vrijwillige bestuurders. Helaas heeft mevrouw IJsbrandy aangegeven dat 
dit gezien de gemeentelijke herindeling niet meer opgepakt wordt. Overigens heeft 
FranekeradeelAktief nog circa € 90.000,00 in kas. M.i. waren deze gelden bedoeld voor breedte sport 
activiteiten en zijn deze niet gebruikt. 
 
Hierop heb ik de vragen gesteld aan B en W en aan de raad, de reactie van FranekeradeelAktief was 
dat deze gelden gebruikt zouden worden voor vangnet inzake de gemeentelijke herindeling. Dus niet 
waar het voor bedoeld was. De subsidies die uitbetaald zijn, zijn vooral naar de eerder genoemde 
commerciële bedrijven toebedeeld. 
Ook Be Quick heeft een plan ingediend voor subsidie mogelijkheden echter deze is afgewezen. 
Overigens was ons plan een kopie van een plan van een commerciële instelling, echter beduidend 
goedkoper qua investering desondanks was Be Quick te duur voor franekeradeelAktief. 
Conclusie: de gemeente Franekeradeel vindt verenigingsondersteuning geen primair belang. 



In de periode 2016-2017 hebben wij als bestuur een aantal gesprekken gevoerd met Dos Dronrijp om 
te inventariseren of er een samenwerkingsvorm mogelijk was. Na deze gesprekken heeft Dos 
Dronrijp aangegeven dat Dos Dronrijp eerst de interne problematiek wil oplossen. 
 
Veel tijd hebben wij als vereniging moeten besteden aan de ledenadministratie die door een aantal 
vrijwilligers weer op de rails is gezet. Hieruit voortvloeiend is er inzage gekomen in de achterstanden 
c.q. wanbetalers. Hierop is actie ondernomen en zijn de achterstanden redelijk afgenomen. 
 
Deze werkzaamheden zijn zeker niet leuk om te doen, de wanbetalers zien het als een persoonlijke 
aanval en schromen grof taal gebruik niet. De enige mogelijkheid is dan ook om in de toekomst de 
incasso zodanig in te richten dat na twee maanden achterstand de toegang tot de sportles te 
weigeren.  
 

KNGU en Stichting leergeld zijn organisaties waar de communicatie erg moeilijk mee is en zal extra 
aandacht vergen.  
 

Ondanks alles sluit C.S.V.  Be Quick het jaar af met een bescheiden winst en positief eigen 
vermogen. 
 
Ik verzoek u dan ook decharge te verlenen aan de penningmeester. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Penningmeester C.S.V. Be Quick 
 
Siske Kroeger 
 


