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• Opening  
 
Jos opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom. Er zijn 35 bezoekers dit jaar. 
Mededelingen/ingekomen stukken/vaststellen van de agenda. 
Afwezig M.K.  :  Jelle Dokter en Danny de Jonge 
Agenda blijft ongewijzigd en er zijn geen ingekomen stukken. 
 

• Goedkeuring notulen 2017/2018 
De notulen van de vorige jaarvergadering worden onveranderd goedgekeurd. 
 

• Toekomst Valtherboys. (Ledenaantal, ontwikkelingen, Nieuwbouwplannen) 
Jos licht het haalbaarheidsonderzoek van bureau Hollema toe. Geeft aan dat er vertraging is in de beleidsvorming van 
de gemeente.  Ook wordt de bevolkingsontwikkelingen in deze krimpgebieden aangetipt. De kosten van het project 
worden aangeduid. 
Een en ander wordt verder verduidelijkt in een power-point presentatie. (Bijlage 1, aanklikken=openen) 
Opmerkingen vragen vanuit de zaal: 
B-categorie: zou die ook op zaterdag kunnen spelen? (We gaan het navragen) 
Direct fuseren kan ook een probleem zijn van de gemeente. Kom maar eens met 120 leden aan. Dan komt de 
gemeente onder druk.  
HOC gebruikt het veld in Exloo ook nog altijd. 
Is dispensatie bij een ST ook mogelijk zodat beide verenigingen met een A-categorie kunnen blijven voetballen? We 
zullen het als bestuur navragen. 
Kan er een beroep gedaan worden op HOC om spelers tijdelijk over te schrijven, zodat een A-team in Valthe kan 
blijven? We zullen het als bestuur navragen 
De vergadering geeft het bestuur toestemming om de mogelijkheden voor een ST verder te onderzoeken. 
 
 

• Jaarverslag van de secretaris Rob van der Veen. 
Rob  geeft een samenvatting van het vorige seizoen. Zie bijlage 2. 
Geen vragen uit de zaal. 
 

• Jaarverslag van het jeugdbestuur, Jurriaan Moesker .  
Juriaan Moesker geeft een samenvatting van het vorige seizoen. Zie bijlage 3 
 

• Jaarverslag van de club van vijftig.  
Namens de club van vijftig is Tim Jalving de woordvoerder. 
De club telt 103 leden en is financieel gezond. Zie bijlage 3.  
Afgelopen seizoen is er geïnvesteerd in de aanpassing van het terras, kampioenshirt voor de jeugd, nieuwe ballen, 
bijdrage pannenkoekentoernooi en voetbalkamp voor de jeugd. Er zijn geen grote investeringen gedaan met oog op 
de op handen zijnde fusie, maar suggesties zijn uiteraard welkom. 
  

• Sponsorcommissie 
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Van de sponsorcommissie is er geen verslag. Wel zijn de kosten en de baten hiervan in het financieel verslag van de 
penningmeester. 
 

• Verslag van de penningmeester 
Gert  Jan Kamies doet verslag. 
De stukken liggen op de tafels in de kantine dus worden ze niet in het geheel doorgenomen. In grote lijnen is het 
financieel geen goed seizoen geweest. Er is een verlies van ruim23  € 6000.  
Er zijn extra kosten gemaakt: 
- Keeperstraining 
- Masseuse 
- Vervanging van de reservetenues 
- Lange winter: trainen in de Soccertempel 
- Controle Fox-sport, daardoor extra kosten 1340,- 
- Totaal een extra uitgave van 3100,- 
Droogte 
Door de droogte konden thuiswedstrijden niet gespeeld worden of moesten worden verplaatst naar de avond. 
Daardoor minder publiek. Dus minder inkomsten van de kantine. 
Sponsoren 
Van 2 sponsoren nog geen inkomsten. 
Verhouding inkoop-verkoop 
Door prijsstijgingen en meer btw is er 12% minder winst gemaakt. Er is een noodzaak dat de prijzen in de kantine 
worden aangepast. 
Fris van 1,30 naar 1,50.   Fris van 1,70  naar 2,00. Repen als mars naar 1,00 
De vergadering gaat akkoord met de verhoging. 
Een heel krat bier gaat 38,00 kosten en het 1e krat voor een elftal na de wedstrijd 25,00 
Deze prijzen zullen zo spoedig mogelijk worden ingevoerd. 
Vanuit de zaal de wens om het opschrijfboekje weg te laten.  Hier is iedereen het mee eens en aldus zal geschieden als 
alle openstaande rekeningen zijn voldaan. 
 
Vastelling contributie wordt goedgekeurd door de zaal. 
Kascommissie keurt de begroting goed en de nieuwe kascommissie zal worden gevormd door Tim Jalving en Jordy Vos. 
Met als reserve Raymond Smit. 
 
 

 

• Bestuursverkiezing 
-Aftredend en herkiesbaar: Rob van der Veen. Functie, secretaris. 
-Aftredend en herkiesbaar: Jos Deen. Functie, interim voorzitter en wedstrijdsecretaris. 
-Aftredend en herkiesbaar: Andre Nijboer, jeugd bestuur i.s.m. HOC 
-Voordracht Jurrriaan Moesker, jeugdbestuur i.s.m. HOC 
-Aftredend en herkiesbaar: Gert-Jan Kamies, penningmeester. 
-Aftredend herkiesbaar: Margriet Kort, Algemeen lid 
-Afgetreden: Wim Nieuwenweg, technische zaken. 
Het is van groot belang dat alle functies weer worden ingevuld. Jos vraagt of mensen zitting willen nemen in het 
nieuw te vormen bestuur samen met HOC. 

• Rondvraag 
Er is rot geconstateerd aan de kozijnen en het schelpenpaadje langs het veld moet worden aangevuld. Jos kaart dit 
aan bij de gemeente  
De sproei-installatie moet eerder worden ingezet. Dit jaar was er al sprake van verdroging van de velden. 
Jos geeft aan dat de gemeente beter toezicht moet houden op het onderhoud van de velden en dit is al eerder 
aangekaard.. 
Het trainingsveld moet ook aangepakt worden. Hier zal Andree Nijboer zich mee bezig houden. 
Er wordt gevraagd of er in het nieuwbouwplan ook rekening plaats is voor binnensport. Het antwoord is dat dit 
niet is meegenomen in het plan Hollema. De huidige voorzieningen in de dorpen zijn volgens de gemeente nog 
toereikend.  
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Wanneer krijgen we te horren welke variant we gaan toepassen bij de fusie. Het antwoord is dat eerst de 
jaarvergadering van HOC moet worden afgewacht en daarna zal spoedig een overleg worden gepland. Ook zijn we 
afhankelijk van de stappen van de gemeente. 
De mening is (Tim) dat er omstreeks februari zeker duidelijkheid moet zijn om zo voor komend seizoen nog het 
een en ander te kunnen regelen. 
Ook moet er gewerkt worden aan de papieren voorbereiding en aanpassing van de statuten. 
Er is de vraag of er nog meer kan worden bezuinigd, bijvoorbeeld de was. Het antwoord is dat het huidige 
wasbedrijf gewoon hogere prijzen hanteert. 
 
 

• Sluiting 
Om 22.25 uur sluit Jos de vergadering.. 
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Bijlage 1. 
 

Jaarvergadering 

Valther boys. incl. aanpassingen.pptx 
 
 
Bijlage 2. 
 
 
 

 

 

Jaarverslag secretaris (Rob van der Veen)  

 

• Het ledenaantal lag in het seizoen 2018/2019  op ongeveer 125 leden.  Er is een aantal leden gestopt. De jeugd 

speelt nu voor het grootste deel samen met HOC. Hierdoor wordt het samenstellen van jeugdteams 

vergemakkelijkt. 

• In seizoen 2018/2019 begon Lieuwe Pals als nieuwe trainer.  

• In januari was er weer het jaarlijkse hutspottoernooi in de Hunsow hal in Tweede Exloërmond. De senioren en 

A-junioren hebben hier weer gestreden om de felbegeerde hoofdprijs. (dreuge worst) 

• Om onze kas te spekken is er ook vorig seizoen vanuit de kantine het een en ander georganiseerd en 

ondersteund.  Bijvoorbeeld een MTB Toertocht. Hier verkochten we snert en andere warme happen.  Tevens 

was de goede doelen tocht “Valthe Groningen Valthe” weer een succes. Onze hamburgers gingen grif van de 

hand.  

In september 2018 was de jaarlijkse ledenvergadering. (opkomst 32 pers.)  Tijdens deze avond werd iedereen 

geïnformeerd over de mogelijkheden van de fusie met HOC en onder welke voorwaarde. De meerderheid van de 

vergadering stemde voor een volledige fusie. Voor wat betreft welk complex stemde met voor een geheel nieuw 

voetbalcomplex. Meer zal op de jaarvergadering van 2019 uit de doeken worden gedaan (en dat hebben we zojuist 

gehoord) 

Het afgelopen seizoen veel voor elkaar gekomen. Af en toe moest er flink worden geïmproviseerd. Door de droogte 

moesten veel wedstrijden worden verzet en dat maakte de planning er niet makkelijker op.  Natuurlijk konden we 

weer bouwen op de  samenwerking met anderen, waarbij gedacht kan worden aan de club van 50, de 

onderhoudsploeg, de vrijwilligers en ook spelers. De kantine is van een andere afwasmachine voorzien, waarbij de 

bar is heringericht. Er is een inbraak geweest, waarbij de kassa is gestolen. Gelukkig is er weer een nieuwe. Het terras 

is voorzien van een nieuw heggetje, omdat de vorige was verdroogd.. Prima stukjes in het dorpskrantje. Enzovoorts. 

Seizoensafsluiting. 
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De seizoensafsluiting was weer een groot succes, Tegen 17.15 verwelkomde Jos Deen de ruim 65 spelers en 

supporters die aanwezig waren tijdens de afsluiting en sprak een woord van dank uit naar iedereen die betrokken is 

bij de vereniging en een speciaal woord van dank aan een aantal mensen die stoppen met voetbal, ergens anders gaan 

spelen of hun functie neerleggen. Deze mensen werden door het bestuur en hun teamgenoten in het zonnetje gezet. 

Tijdens de BBQ en onder het genot van een drankje kon men napraten over een bewogen seizoen. De muzikale 

omlijsting werd verzorgt door all-round zanger Erik Moller uit Valthe. 

 

Uitschrijvingen. 

Tommy v Rijswijk 

Bassilus Dellas 

Dionisius Dellas 

Rick-Jan de Vries 

 

stoppen Wim Nieuwenweg 

In memoriam. 

Onlangs overleed erelid en vader van Jan, Harm Nijhof. 

Een grote schok was het verongelukken van de broer ex-lid Benjamin Bosma, broer van jeugdkeeper Gabriël. 

• Ons 1e elftal is afgelopen seizoen als 6e geëindigd in de 5e klasse met 37 punten uit 24 wedstrijden. 

• Het 2e elftal op een 11e plaats in de 3e klasse met 24 punten uit 26 wedstrijden. 

• Het 3e elftal werd 12e in de res. 6e klasse met 16 punten uit 22 wedstrijden. 

• Valtherboys 35+ is op een 2e plek geëindigd in de 1e klasse met 21 punten uit 12 wedstrijden. 

De sponsoren van de elftallen bleven hetzelfde in seizoen 2018/2019, hiervoor dank  

• 1e elftal: Dokter Schoonmaakorganisatie  

• 2e elftal: 5th Wheel Valthe  

• 3e elftal: Kelder Veehouderij  

Aan het eind van het seizoen hebben alle elftallen samen hun afsluiting van het seizoen gehad.  

Rob van der Veen 
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Bijlage 3. 

                                                                                                                                                                    

Jaarverslag jeugd 2018-2019 

Afgelopen jaar voetbalde de jeugd van Valthe weer samen met die van Weerdinge. Al voor het 8e jaar op rij. 

Wederom was het een uitdaging om weer goede teams in te schrijven, maar uiteindelijk is dat gelukt. We zijn 

gestart met een JO17, JO12 en JO9. Later in het seizoen is het gelukt om een ‘kabouter’ team te laten instromen. De 

2e helft van het seizoen is de JO9 verdergegaan als JO10. In mei hebben we moeten besloten om het team van de 

JO12 en JO10 samen met HOC in te schrijven. 

Het afgelopen jaar. 

De JO17 werd begeleid door Esther van de Klauw. De JO12 door Hendrik Jan Schepel en Harm van Emst. De 

JO9/JO10 door Jeroen ten Velde, Johan Wiegman en Mark Scholtens. Arjan Sloots is gestart met het trainen van de 

aller jongste. 

Alle teams hebben goed gepresteerd, zowel in de competitie als de beker. Tijdens de winterstop is door een aantal 
teams meegedaan aan de zaalcompetitie. 

Samenwerking met HOC 

Zoals bekend bij de leden is Valther Boys al een tijdje in gesprek met HOC over een toekomstige samenwerking.  
Hoewel de samenwerking voor de jeugd met VV Weerdinge altijd goed is geweest, zagen wij ook samen het leden 
aantal aanhoudend onder druk staan. Met name het leeftijdsgat tussen de JO17 en JO12 is groot. Het is moeilijk om 
in deze leeftijdscategorie leden te vinden en te houden. 

In mei 2019, tijdens de gesprekken met VV Weerdinge over het nieuwe seizoen zagen wij al gauw 2 acute 
problemen: 

1. De JO12 zou een JO13 worden met als gevolg dat een team uit 11 veldspelers zou moeten bestaan. Voor 
de JO12 bestaat een team uit 8 veldspelers. Samen waren wij niet in staan om 11 veldspelers op te 
stellen. 

2. De JO10 zou een JO11 worden en gingen van 6 naar 8 veldspelers. Uit dit team hadden een aantal 
spelers te kennen geven over te willen stappen naar een andere vereniging. Ook hier was het aantal 
spelers te weinig. 

http://www.regiosportplaza.nl/N9170-nacompetitie-sellingen-treft-valther-boys.html
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Na verschillende gesprekken die in een goede sfeer zijn verlopen is besloten om voor het nieuwe seizoen een ST aan 
te gaan met HOC voor de JO13 en JO11. Daarnaast is de samenwerking met VV Weerdinge gecontinueerd voor de 
samenwerking voor de JO17. Uiteindelijk is dit voor 1 speler zo gedaan. Hierdoor kan deze speler ook meespelen bij 
de senioren van Valther Boys. De samenwerking voor de JO7 is stopgezet. VV Weerdinge heeft besloten om wel 
verder te gaan met dit team.  

Aan het einde van de competitie zijn een aantal gezamenlijke trainingen georganiseerd met HOC, zodat de spelers, 
ouders en trainers alvast kennis met elkaar konden maken voor het nieuwe seizoen. Uiteindelijk is besloten om 
onze spelers van de JO13 te verdelen over de JO13-1 en JO13-2. Dit alles in goed overleg met de spelers en ouders. 

De 2 jeugdbestuursleden van Valther Boys (André Nijboer en Juriaan Moesker) zijn onderdeel geworden van de 
technische jeugd commissie van HOC. Het gezamenlijke jeugdbestuur met VV Weerdinge is opgehouden te bestaan.  

Activiteiten  

December : Instuif 

De instuif voor de jeugd hebben we helaas wegens te weinig deelname niet door kunnen laten gaan. Een aantal 

leden was al met vakantie en van de overige leden hadden zich maar een paar aangemeld. Te weinig om de avond 

door te laten gaan.  

In juni is getracht een FIFA avond op de playstation samen met DOS Gymvereniging en het Dorpshuis op te zetten. 

Ook deze activiteit hebben we moeten cancellen wegens te weinig deelname. Samen met de activiteitencommissie 

van HOC gaan we kijken welke activiteiten we voor de toekomst gaan organiseren. 

Maart: Potgrondactie/Viooltjes 

In maart is er weer een gecombineerde potgrond/viooltjesactie geweest.  Ondanks een paar felle regenbuien was 

de opbrengst goed. Wel zien we door de stijgende inkoopprijzen de marge kleiner worden. Dit is voor volgend jaar 

een aandachtspunt.  

Juni: Voetbalkamp 

Het voetbalkamp was weer een succes. Dit keer ook weer gesponsord door COOP Schippers Odoorn en Bakkerij 

Kuipers. In de aanloop bleek dat een deel van de leiding niet aanwezig kon zijn, maar gelukkig bleken op het laatste 

moment nog een aantal ouders bereid om te helpen, zodat het kamp voor de hele jeugd door kon gaan.  Mooi 

weer.  Een succesvol afsluitende voetbalkamp.  

In september hebben aan aantal spelers van de JO13 en JO11 meegedaan met het HOC voetbalkamp. Ook prima 

georganiseerd. 

Langs deze weg dank aan allen die afgelopen jaar alles mogelijk hebben gemaakt.  

        

http://www.regiosportplaza.nl/N9170-nacompetitie-sellingen-treft-valther-boys.html

