
JAARVERSLAG 2020 SPORTVERENIGING FRIESLAND. 

Dit jaar een heel ander verslag dan andere jaren, dit is dan ook een apart jaar met de coronacrisis die 

ons organisatie lam legt en we tot februari nog de Oerpolderloop in It Heidenskip mochten 

organiseren en ik nog kon speakeren bij de Merenloop maar toen was het over en mocht niks meer 

op hardloopgebied. 

Tot 1 juli de laatste weken van juni kregen we toestemming om per 1 juli een loop te organiseren 

voor alleen leden in clubverband. Dat kon in Oude Willem bij onze camping Hoeve aan den weg waar 

we van Staatsbosbeheer een kleine route mochten lopen met 50 a 60 deelnemers met 1½ met 

afstand houden en de nodige coronaregels te handhaven en ook de gemeente Westerveld vond dat 

goed. We hebben toen gauw een tijdelijk lidmaatschap ingevoerd en een tiental lopers maakten daar 

gebruik van. 

Na de eerste loop kwam de versoepeling en dankzij de inspanning van Christiaan Valk die heel goede 

contacten heeft bij de gemeenten en provincie was het mogelijk nog 15 lopen te organiseren en dat 

ging fantastisch. De verzorgingskar was ingericht als secretariaatswagen met plastiekglas er voor, 

toegangspoortjes er voor, voldoende ontsmetting materiaal op de tafels en geen douche of 

kleedgelegenheid. Hij huurde een toiletwagen in waar geen wc’s beschikbaar waren en we maakten 

zelf koffie, thee wat te eten etc. voor de vrijwilligers. Van te voren inschrijven via internet of anders 

inschrijfformulier uitprinten en die samen met de gezondheidsverklaring inleveren in de 

secretariaatswagen en bedrag pinnen.  Het was echt geweldig. 

Maar in Oktober ging het weer mis en konden we hierna in dit 2020 jaar niets meer organiseren 

maar dank zij de 15 lopen kwamen er toch nog financiën binnen. 

De georganiseerde lopen en deelnemersaantallen.in 2020 

11/1 Be Quickloop Dokkum 200 25/1 Halve Marathon Tzum 227  16/2 Kleine Wielenloop Leeuwarden 

167  23/2 Oerpolderloop It Heidenskip 180 4/7 Hoeve aan den Weg Clubloop 30  12/7 Stienserloop 

150 18/7 Hoeve a/d Wegloop Oude Willem 110 22/7 Bulleloop Lekkum 205  25/7 Hoeve a/d 

Wegloop 105 1/8 Hoeve a/d Wegloop 110  8/8 Hoeve a/d Wegloop Afgelast  5/8 Twirreloop 

Wytgaard 240 15/8 Hoeve a/d Wegloop 125 22/8 Golleloop Wirdum 205 26/8 Frisialoop Harlingen 

140 6/9 Ronde van Stiens 200  19/9 10 EM St.Anna 145 26/9 Kleine Wielen Leeuwarden 200 4/10 

EErun Stiens 125 10/10 Ronde over Ried Franeker 160 

PROPAGANDA 

We weten wel zeker dat er geen vereniging is die zoveel aan propaganda doet dan wij, folder 

verspreiden bij andere lopen daar die achter de ruitenwissers te stoppen in plastiekmapjes soms met 

ook folders van anderen, iedere keer op facebook, pagina van sv friesland.   

https://www.facebook.com/SvFriesland/   En van mij 

https://www.facebook.com/jankooistra.svfriesland en natuurlijk de websites www.svfriesland.nl en 

www.hardlopendnederland.nl   Ook onze mooie bus en kar is één stuk propaganda voor de club komt 

vaak op de foto. 

We sturen altijd de aankondiging naar diverse kranten en na afloop het verslag met de uitslag van de 

eerste vijf vrouwen en mannen, als ze dat opnemen ligt aan de redactie en niet aan ons. Ook de 

lokale radio krijgt bericht Eenhoorn en Leo geeft het graag door en we geven ook wel een interview 

als daar om wordt gevraagd. Omroep Fryslân doet daar niet aan mee.  

Jouke en Christiaan Valk onderhouden de websites.  

https://www.facebook.com/SvFriesland/
https://www.facebook.com/jankooistra.svfriesland
http://www.svfriesland.nl/
http://www.hardlopendnederland.nl/


DE TRIMBODE 

Ondanks dat er geen lopen konden worden georganiseerd slaagde de redactie met HuibJan, Jasper, 

Herman, Peter en Inge en Jan er toch nog in om de trimbode uit te brengen met veel foto’s 

verslagen, verjaardagskalender, loopkalender en de prijsvraag. Wat fijn dat ze dat zijn blijven doen. 

De trimbodes rond de 400 gaan via Post.nl naar de leden in een envelop wat een geluk dat dit zo mag 

en gemakkelijker dan vouwen en voorzien van sticker. 

VRIJWILLIGERS. 

Herman Hoekstra, Sietske v.d.Bij en Jolanda Nijenhuis vormen de vrijwilligers coördinatie maar 

Herman belt iedere keer met Jan Kooistra om het vrijwilligersdraaiboekje voor een bepaalde loop te 

maken. Er is een vast team die er altijd bij zijn zoals Jan en Josefien,Christiaan Valk  Herman Hoekstra, 

Jan v.d.Hoek, Femme de Bruin, Thijs Hofstra, Anneke Kerstholt, Roelie v.d.Ziel, Theo Ruinia, Jippe 

Bokma, Anita en Jan v.d.Wal, Meine Hoitsma Mattie en Rink  en zo zijn er ook die als ze niet 

meelopen zich aanmelden als vrijwilliger. Ik zal er vast wel wat vergeten zoals Jan Kalsbeek, Jan 

v.d.Wal Leeuwarden etc. 

Helaas zijn Hennie Josefien Jan Kooistra en Jan v.d.Hoek ziek en ook Joop is kwakkelende maar allen 

zetten zich, voor zover het gaat, zich goed in voor de club. 

Zonder vrijwilligers kunnen wij niet zoveel lopen organiseren. Anneke Kerstholt doet de EHBO er ook 

bij zou mooi zijn dat we de beschikking hadden over nog een vaste EHBOer. Het verkeerregelen doet 

Ben Melgers met zijn Dutch White Angels verkeersteam daarbij horen Christiaan en Jan Kooistra ook 

bij. 

Bij enkele lopen hebben we een boegbeeld die alles voor die bepaalde loop regelen, o.a. 

bijvoorbeeld De Golleloop  HuibJan Twirreloop Thijs Bulleloop Duco Bonnie en Jouke Berenloop en 

Vlieland  Etc. dat is mooi scheelt ons veel zoekwerk naar vrijwilligers. 

OPSLAGLOODS MAGAZIJNLOODS SV FRIESLAND STIENS. 

Omdat onze loods die we in Stiens huurden te klein was en we naar een grotere moesten uitzien 

waar we beter en gemakkelijker bij onze spullen konden komen lukte dat een straat verder op de 

Seefûgel 7a die is drie keer zo groot en hoog. Wat een genot daar kan Christiaan alles op pallets met 

de heftruck op stellages zetten, zit een kantoor in. Wc en waterkranen etc. is wat duurder maar 

Christiaan betaald mee met de huur omdat er ook spullen van hem zijn opgeslagen. Ook starten we 

hier met de lopen in Stiens dus niet naar de sporthal hij huurt een toiletwagen bij buurman Hessel en 

wat een genot hebben we daarvan. De karren kunnen er gemakkelijk in staan en blijft er ruimte 

genoeg over voor de materialen te pakken die nodig zijn voor een loop. 

DE TRAINING. 

Die houden we op de atletiekbaan in Leeuwarden die is weer vernieuwd en door de corona mocht er 

een tijd niet worden getraind. Sjouke is gestopt als hoofdtrainer Riekele Kobes heeft dat 

overgenomen en zal dat ook doen voor Miranda Hornstra die per 1 april 2021 stopt dat heeft ze op 

tijd aangegeven. Ed Velderman doet de maandagtraining voor de prestatielopers en woensdag in de 

wintermaanden geeft Sjouke ook nog training in de Prinsentuin. Als er op woensdagavond een SV 

Frieslandloop is vervalt de training en doet iedereen die dat wil mee aan die loop. 

Ook hebben we nu twee vertrouwenscontactpersonen Afke Brandenburg en Johan Beintema hadden 

zich hiervoor beschikbaar gesteld. Als vereniging waren we hier toe verplicht. 



HET BESTUUR. 

Dit bestond in 2020 uit: Meine Hoitsma voorzitter, Jan Kooistra Secretaris, Jouke Valk 

Penningmeester Jan v.d.Hoek Sjouke Touber  Josefien Kooistra en Anita v.d.Wal  algemene 

bestuursleden.  

LEDENADMINISTRATIE. 

Jan Kooistra regelt de ledenadministratie dat gaat nu ook automatisch via een atletiekinternet 

programma en dat werkt prima. We hebben wat leden verloren door overlijden, opzegging of 

overschrijving maar er komen ook nieuwe weer bij we zitten nu nog rond de 500 leden. 

 Stand 31-01-2020  135/134 wedstrijdlicentiehouders, 305/293 recreanten 59/58 gastleden 12/10 

donateurs  16 vrijwilligers/bestuur 18/15 adverteerders 24 Triatleten. 6 pers en 3 atletiekunie.  

 

Op de ledenvergadering op vrijdag 06/03/2020  waren 45  Leden aanwezig, Josefien en Jan Kooistra 

en Jan v.d.Hoek werden benoemd als ereleden en Jan en Josefien kregen ook op 1 april, de dag dat 

SV Friesland 40 jaar bestond, de erepenning van de Atletiekunie. 

De Clubcompetitie kon ook niet doorgaan op de manier zoals we dat gewend waren maar Meine 

Hoitsma had een alternatief bedacht om de ingelaste lopen in de competitie op te nemen. 9 Lopen 

telden nu mee inplaats van 12. 

Sportgroet Jan Kooistra Secretaris SV Friesland.   

  


