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Nieuwsbrief 
 
Daar is ie dan, de eerste nieuwsbrief van fc Harlingen vanuit het bestuur. 
Waarom? Om jullie op de hoogte te houden van de zaken waar wij mee bezig zijn. 
Om te beginnen zijn aan het begin van dit seizoen uit het beleidsplan drie speerpunten benoemd 
door het bestuur van fc Harlingen nl.: 
 

1. Organisatie en communicatie  
2. Jeugd en dames/meiden 
3. Accommodatie /Complex 

 
Het beleidsplan zal overigens binnenkort op de website gepubliceerd worden. 
Het moge duidelijk zijn, dat het bestuur met name met bovenstaande punten bezig is. 
 
Onderstaand gaan we kort op een aantal zaken in: 
 
 
Organisatie 
Op dit moment zijn we bezig om de organisatie verder neer te zetten. 
Met de benoeming van Hilko Mulder als nieuwe jeugdvoorzitter kunnen we in de tweede helft van 
dit seizoen bezig om de communicatie in de jeugdafdeling voort te zetten. 
 
Dit betekent o.a., dat er opnieuw overleggen tussen trainers gepland worden om voetbaltechnische 
zaken met elkaar te bespreken en te leren van elkaar.  
Er wordt op dit moment ook al doorgekeken naar het seizoen 2018-2019.  Hiervoor worden 
gesprekken gepland met trainers en leiders. 
 
Inmiddels voeren we ook gesprekken met sollicitanten voor een nieuwe hoofdtrainer voor het 1e 
elftal, omdat Duco als trainer van het eerste ons gaat verlaten. Hierbij hoort ook de vorming van de 
A selectie voor volgend jaar en bekijken we de mogelijkheden om weer een B selectie te vormen in 
2018-2019. 
 
Daarnaast onderzoeken we de aanpak rondom scheidsrechters voor het nieuwe seizoen. 
We hebben toch vaak moeite om de bezetting rond te krijgen voor de weekenden, daarom moeten 
we toe naar een grotere pool die we kunnen inzetten.  
Er zijn al ideeën gelanceerd hoe we dit kunnen aanpakken. 
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Ontwikkelingen jeugd 
Op een aantal woensdagen in 2018 worden de Champions league voetbal middagen op ons 
complex georganiseerd voor kinderen van de basisschool. De eerste heeft op woensdag 24 januari 
plaats gevonden en ondanks het slechte weer hadden we een opkomst van 90 deelnemers. 
Een succes dus! Er moeten nog wat puntjes op de i worden gezet, maar het doel is bereikt om 
kinderen aan het sporten te krijgen met een gezonde snack tussen door. 
Dit vanuit fc Harlingen in samenwerking met de buurtsportcoach en het jongerenwerk.  
Wij zoeken nog mensen die hierbij kunnen ondersteunen. De eerstvolgende is 7 maart. 
Graag aanmelden bij Marleen Bergsma (marleenbergsma014@gmail.com). 
 
Daarnaast hebben we afgelopen weekend het eerste midwintertoernooi georganiseerd voor voor 
mo 13 en mo 15. Ook dit is voor de eerste keer goed ontvangen en is voor herhaling vatbaar. 
 
Het al om bekende FIFA toernooi staat weer op stapel in maart en uiteraard het jeugdtoernooi in 
juni. 
 
Complex 
Zoals jullie weten is de aanbouw van de bestuurskamer even on hold gezet. 
Dit heeft te maken met het rapport van de KNVB inzake de behoeftebepaling van de velden en het 
feit, dat het pupillen veld aan vervanging toe is en de daarmee gemoeide investeringen. 
De vraag is of we de benodigde middelen hiervoor ook op een dusdanige manier in kunnen zetten, 
dat aan alle behoeften van de vereniging voldaan kan worden. 
De gemeente is nu onderzoek aan het doen welke mogelijkheden we hebben qua ruimte op het 
complex. 
In het voorjaar komen we bij jullie hier op terug. 
 
 
Overige punten: 
 
JUMBO spaar actie 

Wij doen mee met de JUMBO spaar actie. Vanaf maandag 5 februari krijgen alle klanten bij elke 

besteding van 10 euro een voucher met daarop een unieke streepjescode. Deze voucher, ter waarde 

van 1 punt, is eenmalig te doneren aan de vereniging naar keuze. Deze actie loopt tot en met 

zondag 1 april 2018 (8 weken).Hiervoor is een scanzuil (actiekast) in de winkel waar mensen hun 

vouchers direct kunnen doneren. Door middel van een touchscreen kan de vereniging worden 

gekozen. Indien dit niet lukt in de winkel, kun je ook nog doneren via de facebook pagina van 

JUMBO. 
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POIESZ spaar actie 

Ook bij de poiesz doen we mee aan de spaar actie. Deze is inmiddels al meer bekend. Het gaat om 

de zogenaamde muntjes actie. Dit gaat in vanaf 12 februari. Het is de bedoeling, dat we zoveel 

mogelijk muntjes verzamelen in de zuil van de POIESZ.  

 

 
Kerstattentie 
Het is de gewoonte van fc Harlingen om rond de kerst de vrijwilligers een blijk van waardering te 
geven door hen te verblijden met een rollade. 
Dit jaar hebben velen deze moeten missen. Er is namelijk iets mis gegaan met deze attentie. 
Wij zullen dit uiteraard nog goed maken met onze vrijwilligers. 
 
 
Vacatures/ vrijwilligers 
Uiteraard kunnen we altijd mensen gebruiken.  
We hebben de volgende vacatures: 
 
- Schoonmaak vrijwilligers 
- Kantine medewerkers 
- Scheidsrechters 
- Hulp bij bijzondere activiteiten 
-Gastheer/vrouw 1e elftal op zondag voor het seizoen 2018-2019 
-Kaartjesverkopers op zondag (1 uur) voor het seizoen 2018-2019 
-Speaker bij het eerste elftal 
 
Ben je zelf geïnteresseerd en of weet je iemand die dit goed zou kunnen invullen. 
Dan kun je contact opnemen met de secretaris en of een mail sturen naar secretaris@fc-
harlingen.nl. 
 
We hopen jullie hiermee voldoende meegenomen te hebben in de ontwikkelingen binnen fc 
Harlingen en de zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt. 
Ons doel is deze brief 1 keer per twee maanden uit te brengen. 
 
Als er vragen en of opmerkingen zijn, zijn jullie altijd welkom. 
 
Hartelijke groet,  
Het Bestuur 
 
 
 
 
 
 


