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Nieuwsbrief  
 
De visserijdagen weer achter de rug, de vakantie is weer voorbij, kortom: Het voetbalseizoen bij fc 
Harlingen gaat weer beginnen. Zoals iedereen weet is er tijdens de vakantieperiode veel gebeurd bij 
fc Harlingen. Zowel de voorzitter als de secretaris hebben hun taken neergelegd.  Dat betekent dat 
de huidige bestuursleden voorlopig de taken zullen overnemen totdat er en oplossing is gevonden 
voor de huidige situatie. Vanwege deze taakverzwaring zal het bestuur voorlopig alleen de 
belangrijke lopende zaken afhandelen.  
 
We hebben ondanks de vakantieperiodes niet stil gezeten en er zijn heel veel voorbereidingen 
getroffen om het nieuwe seizoen zo goed mogelijk van start te laten gaan.  
Hier ligt wat het bestuur betreft de prioriteit: leden moeten kunnen voetballen en trainen, de 
kantine moet open. Uiteraard zijn er tal van zaken die nog niet zijn ingevuld. Zo zijn er vragen over 
kleding, keepertrainers, pupil van de week, grensrechters etc. etc. Ook erg belangrijk dat realiseren 
we ons ter degen maar we kunnen op dit moment gewoonweg niet alles op lossen en invullen. 
Belangrijk vinden we wel dat we blijven communiceren met alle leden, ouders/verzorgers. Zodat 
iedereen weet hoe en wat er allemaal gebeurt bij fc Harlingen. 
 
Onderstaand treft u in het kort aan wat op dit moment de status is van een aantal belangrijke 
zaken. 
 

Organisatorisch 
Vertrek bestuursleden  
Enkele weken terug heeft Sandra de Melker aan het hoofdbestuur laten weten dat zij per direct 
stopt als voorzitter. Sandra heeft ongeveer een jaar deze functie vervuld, eerst interim en vanaf de 
algemene ledenvergadering van december 2017 officieel. 
De reden voor haar vertrek omschrijft zij zelf als: “in verband met het feit dat ik een andere visie 
nastreef op het besturen van een voetbalvereniging en dit de nodige energie vergt, heb ik besloten 
per direct te stoppen in mijn rol als voorzitter”. 
Wij betreuren deze stap, maar kunnen niets anders doen dan haar besluit te respecteren. Wij 
bedanken haar voor haar inzet. 
 
Eind juni heeft ook Arjan Noordeloos te kennen gegeven per direct zijn taken als secretaris neer te 
leggen. Hij kon zich niet langer met te veel zaken binnen de club verenigen. 
Sinds de fusie in 2014 heeft hij zich met volle overgave ingezet als secretaris. 
Wij betreuren deze stap en bedanken Arjan voor zijn inzet voor de club. 
Twee cruciale functies binnen het hoofdbestuur zijn dus op dit moment vacant. 
De bestuursfuncties zijn nog niet ingevuld. Hoe nu verder? De huidige bestuursleden beraden zich 
hierover. Zodra er meer nieuws is dan zal dit gecommuniceerd worden. Indien u één van deze 
functies ambieert of meer informatie hierover wil hebben schroom dan niet om in contact te treden 
met de leden van het bestuur. 
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Senioren 
Het 1e elftal is begonnen onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Gerrie Schouwenaar. Naast 
leider Syb Vogel is het begeleidingsteam komend seizoen aangevuld met 2 nieuwe leiders nml. 
Anthony van Andel en Erik Zandberg. Wij prijzen ons gelukkig dat zij bereid zijn gevonden om deze 
taak op zich te nemen. U kunt wellicht begrijpen dat wij hier zeer tevreden over zijn. 
Wel wordt er nog gezocht naar een “vaste” grensrechter en een verzorger. 
 
Niels Outhuijse is ook komend seizoen weer bereid gevonden om de trainingen van de B-selectie op 
donderdagavond te verzorgen. Ook hier zijn we erg blij mee. 
Helaas is het ons nog niet gelukt om een leider voor het 2e elftal te vinden. Op dit moment voert 
het bestuur deze functie uit, maar gezien hun huidige takenpakket wordt het zeer op prijs gesteld 
als de spelers van het 2e elftal gezamenlijk deze taak voorlopig op zich nemen totdat er een 
vrijwillig(st)er is gevonden die het leiderschap van het 2e elftal op zich wil nemen. 
 
Jeugd 
Voor een groot aantal teams heeft de voetbalclub inmiddels leiders en trainers gevonden. Echter, 
voor een tweetal teams zoeken wij nog naar trainers! Heb jij zin om dit seizoen een team te 
trainen? Neem dan contact op. Je zou de club en de teams er natuurlijk enorm mee helpen. 
 
Vanuit de club zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar om de trainingen te verzorgen, zodat 
de voorbereiding hiervan zo weinig mogelijk tijd kost. 
Het gaat om de volgende teams: 
• JO15-2 
• JO15-3 
 
JO17 
Bij de JO17 is Klaas Bouma komend seizoen bereid gevonden om samen met Rienk Wijbenga de 
training en begeleiding te verzorgen. Ook hier zijn we uiteraard erg blij mee. 
 
JO15-1 
De begeleiding van de JO15-1 is ook komend seizoen in handen van Siep de Bruin, Siekfo Jager en 
Melle Hoekstra 
 
JO15-2 
Helaas is het ons nog niet gelukt om een leiders en trainers te vinden voor de JO15-2.  
 
JO15-3 
En ook voor de JO15-3 zijn we ook nog op zoek naar een trainer het wordt zeer op prijs gesteld als 
een vrijwillig(st)er zich hiervoor meldt.  
De leiders van dit team zijn Paul Posthuma en Wilco Willemsen.  
 
JO13-1  
Siep Brouwer en Elmer Bijma zullen gezamenlijk de trainingen verzorgen van de JO13-1. Leider van 
dit team is Bote Teerling 
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JO13-2 
Erik de Groot verzorgt de trainingen van de JO13-2. Afgelopen week zijn een aantal ouders bereid 
gevonden om als leider te gaan fungeren bij dit team. Marjan, Bianca, Jolanda en Jurjen enorm 
bedankt alvast hiervoor.   
 
JO 11-1 
De trainingen van de JO11 teams staan komend seizoen onder leiding van Remko Zandbergen, 
Samen met enkele jongen jongens uit de club zullen zij deze talenten in spé gaan trainen 
Jori v/d Meijden is de leider bij de JO11-1, bij de JO11-2 zijn Zacheus van der Zee, Wytze Keijzer en 
Erwin Dijkstra de leiders. 
 
JO10, JO9 EN JO8 
Siep Brouwer zal samen met enkele jonge jongens uit de club de trainingen van onze jongste jeugd 
verzorgen. De leiders van deze teams zijn afgelopen week aangesteld en hier zijn we uiteraard erg 
blij mee. Bij de JO 10 is Rinke van Slooten komend seizoen de leider. Bij de JO9 zijn Sido Smit en 
Christina van Wijk de leiders en bij de JO8 zijn Miranda en Hans Douwsma leider.  
 
Dames en meisjes 
Dames 1 
Na het vertrek van Catrinus Bouwhuis en Dirk Hiemstra moest het bestuur op zoek naar een nieuwe 
technische staf voor Dames 1. Dit is gelukt met de aanstelling van Samir Tawafra als trainer/coach 
en Evan van Sertima als leider. Ook hier is het bestuur eer content mee. 
 
MO17-1 
De begeleiding van dit team is in handen van Johan Ligthart, Marit Galema, Lian Metz en Jeanet 
Wijtsma. 
 
MO13-1 
Net als voorgaand seizoen worden de trainingen van dit team weer verzorgd door Marleen 
Bergsma en Marit Galema en is Elina Brouwer de leidster.   
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Kantine 
Elk nieuw voetbalseizoen zit er wel wat verloop in het barpersoneel, er zijn mensen die stoppen 
met de bardienst en er komen nieuwe mensen bij. De afgelopen paar maanden zijn er echter meer 
mensen mee gestopt dan dat er nieuwe mensen bij zijn gekomen. 
Daardoor zitten wij momenteel het probleem dat we onderbezet zijn. Om dit weer compleet te 
maken zijn nieuwe mensen die mee willen helpen meer dan welkom! 
Daarom doen wij een oproep aan ouders, leden en niet-leden die fc Harlingen een warm hart toe 
dragen om ook eens achter de bar te komen staan of in de keuken. 
Geen horecaervaring? Niet erg!   
Niet elke week of op een vaste dag beschikbaar? Niet erg! 
Natuurlijk zijn we blij met een zeer ervaren barvrouw of man, die elke week beschikbaar is, maar 
we zijn minstens zo blij, zo niet blijer met 3 vrijwilligers die 1 of 2 keer per maand een keertje willen 
invallen.  
Tevens zijn we voor de kantine op zoek naar schoonmaak(st)ers.  

 
Indelingen 
De meeste leden weten inmiddels in welk team zij gaan spelen. Ongetwijfeld zullen er nog voor de 
start van de competitie een aantal wijzigingen plaatsvinden. De indelingen treft u aan op onze site 
of worden kenbaar gemaakt door de trainer en/of leider(s). 
 

 
Training 
Vanaf maandag 3 september kunnen alle teams weer trainen op ons complex. Wanneer en op welk 
tijdstip kunt u vinden op www.fc-harlingen.nl/nieuws/trainingsschema-2018-2019-2/.   
Alleen die elftallen kunnen trainen als er ook daadwerkelijk een trainer is aangesteld. 
Voor de teams waar nog géén trainer voor is aangesteld zijn wij als bestuur naarstig op zoek naar 
vrijwilligers. Mocht u interesse hebben laat het ons dan z.s.m. weten.  
Het kan toch niet zo zijn dat wij als vereniging en daar bent u als lid/ouder ook onderdeel van, deze 
kinderen niet kunnen laten trainen. 
 
 

Media 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

file:///C:/Users/hilko/Downloads/www.fc-harlingen.nl/nieuws/trainingsschema-2018-2019-2/
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Vacatures 
Momenteel zijn er veel verschillende vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan fc 

Harlingen dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen 

we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als 

vrijwilliger. 

Onderstaand ziet u de verschillende functies die momenteel vacant zijn, waarvoor u zich kunt 

aanmelden. Natuurlijk zijn dit niet de enige vacatures binnen onze vereniging. Mocht u iets willen 

doen, laat het ons weten. 

 

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Leider(s) 2e elftal 

• Kantinepersoneel 

• Trainer(s) en leider(s) JO15-2 

• Trainer JO15-3 

• Schoonmakers kantine. 

• Verzorger 1e elftal 

• Grensrechter 1e elftal 

 

Communicatie 

Leden/ouders kunnen zich met vragen/suggesties wenden tot het bestuur hetzij per mail, telefoon 

of mondeling op zaterdag, zondag indien zij aanwezig zijn op het complex. 

 

 

Er is dus nog een hoop werk te verzetten zoals u heeft kunnen lezen. Wij hopen dat u na het lezen 

van deze nieuwsbrief begrip heeft voor het feit dat het huidige bestuur erg druk bezig is om e.e.a. 

voor elkaar te krijgen, maar dat sommige zaken vooralsnog niet opgelost kunnen worden.  

Wij wensen alle teams, trainers, leiders, en alle vrijwilligers van fc Harlingen een mooi seizoen.  

 


