
JAARVERSLAG 2022 SPORTVERENIGING FRIESLAND OPGERICHT 01-04-1980 St.-JACOBIPAROCHIE  

Afgelopen jaar konden we de naweeën van de coronacrisis nog wel merken, de deelname aan al de 

lopen waren wat minder dan vorige jaren alleen de Berenloop groot en klein had daar weinig last van 

maar komt natuurlijk ook dat het een jubileumloop was de 25e Berenloop marathon Terschelling. 

Per 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking 

getreden. Deze brengt met zich mee dat op een aantal punten de statuten moeten worden 

aangepast. 

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de 

aansprakelijkheid, en de rol van bestuurders met een tegenstrijdig belang aan dat van de 

organisatie. Veel wat nu in de wet wordt vastgelegd als verplichting is al gangbaar in de 

praktijk. Door die praktijk te formaliseren in de verenigings- of stichtingsstatuten kan hier 

geen onduidelijkheid meer over ontstaan. 

In de jaarvergadering van september 2021 hebben we aan de aanwezige leden de nieuwe 

concept-statuten voorgelegd met het verzoek om het bestuur toestemming te verlenen deze te 

laten vastleggen bij de notaris. Alle aanwezige leden hebben hier goedkeuring voor gegeven. 

Helaas is achteraf gebleken dat onze “oude” statuten een bepaling bevatten die aangeeft dat er 

minimaal 2/3 van de leden aanwezig moet zijn om hiermee in te stemmen. Dit was dus niet 

het geval en we verwachten ook niet dat dat wel bij de komende ledenvergadering op 11 

maart a.s. het geval zal zijn. 

Hierdoor maken we gebruik van de optie die genoemd staat in onze “oude” statuten die 

aangeeft dat wij minimaal 8 dagen vóór de al geplande ledenvergadering een extra 

vergadering inplannen met de statuten als enige agendapunt. Er vanuit gaande dat ook hier 

niet het benodigde aantal leden bij aanwezig zal zijn, schrijven we gelijk op dat moment de 

algemene ledenvergadering uit op 11 maart a.s. waarin de aanwezigheid van 2/3 van het 

aantal leden niet meer van toepassing is om de statuten vast te stellen. Uiteraard moet wel de 

meerderheid van het aantal aanwezige leden ermee instemmen. 

Kort samengevat:  

2 maart 2022     19.30 uur:            

bijzondere ledenvergadering in de loods van SV Friesland in Stiens (Seefûgel 7) met als 

enige agendapunt de statuten; Aangezien wij niet verwachten dat hier minimaal 265 leden 

aanwezig zijn zetten wij dit agendapunt ook gelijk op de agenda van de algemene 

ledenvergadering op 11 maart a.s. 

11 maart 2022   19:30 uur:            

algemene ledenvergadering 

locatie: Zaal ENZO – Kalverdijkje 77C – Leeuwarden. 

Op deze vergadering waren 31 leden aanwezig, omdat de wedstrijd van Cambuur verplaatst 

was naar deze datum kostte dat leden die er anders wel waren. Anita had de notulen weer 

keurig gemaakt en Jan Kooistra zorgde voor het jaarverslag 2021. Er waren te weinig leden 

op de extra vergadering daarom deze avond de statuten goedgekeurd. Het jaar 2021 werd 

positief afgesloten de contributie hoefde niet te worden verhoogd en de baankaarten werden 



verlaagd omdat er een periode niet op de baan kon worden getraind. De nieuwe kascommissie 

bestaat voor 2022 uit Meindert Roosjen (heeft inmiddels bedankt) Ed Velderman en nieuw 

Theo Runia. Jan v.d.Hoek werd herkozen als bestuurslid. De trimbode was vernieuwd nu met 

nietjes in het midden er komen 6 trimbodes uit per jaar. 

Op deze vergadering een verloting als dank voor aanwezigheid op de vergadering. De AEDcursus 

stond op de agenda van 2022 en is met succes gehouden op  9-9-2022 met Richard Touber Willem 

v.Zutphen Christina Wijkhuijs Sjouke Touber Ed Velderman Thijs Hofstra Neeltje Smidt 

Raymon Algra Herman Hoekstra Jippe Bokma Anita v.d.Wal Jan Panhuis Roelie v.d.Ziel 

Thijs Hofstra Lisette Kooistra heeft nog een geldig certificaat. 

Propaganda: Chhristiaan verstuurd naar heel veel hardopersmailadressen een nieuwsbrief 

van onze lopen. De jaarkalender is overal verspreid wel wat minder folders verspreid bij 

andere lopen. Begin 2023 daar weer mee begonnen plus het nieuwe mooie SV Friesland 

loopagenda 2023. Ook al de aankondigingen op facebook en aankondigingen en 

verslagen op onze eigen site. De kranten publiceren niet zo veel gratis aankondiging op 

enkele uitzonderingen na. Jan Benus zet wel de uitslag en enkele regels van de lopen in 

de LC.  Hardlopendnederland de hardloopkalender hebben we eind 2022 van  internet 

gehaald en verwijzen we de lopers naar www.loopjeloopje.nl van Geert Houtman, Jan 

houd die kalender in de gaten en zorgt voor aanvullingen en mutaties.  Ook staan al 

onze lopen in de kalender van de atletiekunie www.hardlopen.nl  

Vrijwilligers: We zijn heel blij dat we bij iedere loop genoeg vrijwilligers hebben een vast 

ploegje is er altijd en die hebben ervaring met het opbouwen, geluid, EHBO doet Anneke 

Kerstholt er bij en Lisette en Roelie weten daar ook mee om te gaan. Theo heeft verstand 

van geluid en dat is mooi, Christiaan kan er niet altijd meer bij zijn maar doet nog 

genoeg. Herman Hoekstra is de vrijwilliger coördinator met Jan en hij volgt nu assistent 

trainingscursus bij Riekele en nam de woensdagtraining over, is nu officieel 

verkeersregelaar, AEDer, en speakert als Jan wat anders gaat doen. Sjouke, Thijs, Jan 

Kooistra, Christiaan en het White Angels Verkeeregelaars Team hebben opnieuw het 

certificaat gehaald. Ook kunnen we telkens een beroep doen op vaste 

verzorgingspostbemanning met ervaring.  

Op zaterdag 12 november organiseerden we een vrijwilligers middag/avond mt 

warm/koudbuffet als waardering voor hun inzet. Natuurlijk konden hier niet al de 

vrijwilligers er zijn maar toch flink aantal. Christiaan, Jan v.d.Wal, Nellie hadden de loods 

feestelijk ingericht en het was een geslaagd feestje. 

De opslagloods in Stiens is voor ons een genot, heel veel ruimte, Christiaan heeft er een 

vergaderruimte in gemaakt waar we de bestuursvergaderingen houden en ook de lopen 

in Stiens starten vanuit de loods. Deze is nu beveiligd met alarmsysteem. We hebben nu 

een Omrin rijdende afvalcontainer aangeschaft voor bekertjes afval. 

Christiaan heeft schotel aangeschaft voor op de kar waar we wifi mee kunnen ontvangen 

voor de pinautomaat en internet. Anita leert snel, ze kan de uitslagen, verslagen op de 

http://www.loopjeloopje.nl/
http://www.hardlopen.nl/


site zetten en kan nu ook de inschrijving stop zetten, deelnemerslijsten uitprinten etc. 

geweldig. 

De 1e Wintermarathon was een groot succes en dat wordt de Wintertriathlon ook. 

 

De SV Frieslandlopen 2022    

15-01-2022 Be Quickloop Dokkum geen 000 
30-01-2022 Verhoeve Groenbosloop 255 
20-02-2022 Oerpolderloop It Heidenskip 117  
19-03-2022 Memorialloop/Molenloop  120 
02-04-2022 Kleine wielenloop Leeuwarden 151 
20-04-2022 Bulleloop Lekkum  182 
22-04-2022 Kollumerkatloop Kollum 340 
24-04-2022 Vuurtorenloop Vlieland` 700 
07-05-2022 Ronde over Ried Franeker 140 
12-05-2022 Stienserloop Stiens  100 
20-05-2022 Twirrelloop Wytgaard  125 
02-07-2022 Golleloop Wirdum  114 
08-07-2022 Volksloop Appelscha-Oosterw. 192 
09-07-2022 Halve Marathon Bovensmilde 154 
12-07-2022 1e Brinkloop Diever  067 
16-07-2022 1e Hoeve aan den Wegbosloop 123 
19-07-2022 2e Brinkloop Diever  063 
23-07-2022 Midzomermarathon Diever 088 
24-07-2022 Ronde van Stiens  100 
30-07-2022 2e Hoeve aan den Wegbosloop 130 
02-08-2022 3e Brinkloop Diever  070 
09-08-2022 4e Brinkloop Diever  056 
16-08-2022 5e Brinkloop Diever  058 
21-08-2022 EEloop Stiens   090 
23-08-2022 6e Brinkloop Diever  085 
27-08-2022 Hoeve aan den Wegbosloop 090 
31-08-2022 Visserijdagenloop Harlingen 182 
03-09-2022 RCN Roggebergloop Appelscha 134 
10-09-2022 Loop om t’Bildt St.-Jabik` 080 
25-09-2021 10 van St.Anna   110 
25-09-2022 Joostermerkeloop Joure 241 
08-10-2022 fytrisloop Westereen  150 
05-11-2022 Kleintje Berenloop Terschell 1657 
06-11-2022 Berenloop Terschelling  4029 
12-11-2022 Marderhoekloop Oudemirdum 220 
19-11-2022 Slachterin Wommels  171 
27-11-2022 Pepernootrun Franeker  450 
11-12-2022 Verhoeve Cross Appelscha 180 
24-12-2022 1e Wintermarath.Leeuwarden 950 
31-12-2022 Oudejaarscross Leeuwarden 075 
14-01-2023 Be Quickloop Dokkum  150 
28-01-2023 Halve Marathon Tzum  205     



 


