
Notulenboek der v.v.Farmsum

J.Mooibroek

Opgericht den 18 Mei 1931

En bestuurt door J. Mooibroek Voorzitter

Y. Cristiaans, Secretaris en A.Mulder Penningmeester

Tijdens de Competitie 31 - 32  bereikte Farmsum de tweede plaats.

Het tweede jaar 32 - 33  wordt weer de tweede plaats bereikt in de 

3e klasse G.V.B.
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In 1933  werd het bestuur functie overgenomen door 

H.Schreuder Secretaris, H.J.Veldman Penningmeester

Waarin Farmsum niet verder dan de 6e plaats in de competitie kon

bereiken.

In 1934  werd het bestuur functie overgenomen door 

R.Vallinga Voorzitter, T.Smaint Secretaris, P.Kruger Penningmeester

In dit jaar werd door het eerste elftal mede door de slechte opkomst 

der spelers weer de 3e plaats bereikt, en werd met 2 elftallen aan 

de competitie  deelgenomen.

Jan Jonk

T.Smaint

In mei 1935  werd door het vertrek van R.Vallinga, het voorzitterschap

overgenomen door J.Jonk en als penningmeester J.Veldman.

En moest door omstandigheden het secretariaat worden beheert door

A. van Dam

In dit zelfde jaar, mede naar aanleiding dat de penningmeester 

J.Veldman besloot om liever scheidsrechter te willen wezen werd 

het kasbeheer overgenomen door de resp. Voorzitter J.Jonk en in de 

plaats als voorzitter benoemd J.Mooibroek.

Ook werd in deze zomer een begin gemaakt met het trainen, wat niet

zonder invloed bleek te zijn.
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Wat bleek toen in de competitie 1935-1936

De beide elftallen namelijk Farmsum 1 en 2 het kampioenschap konden 

veroveren.

Ook werd in deze tijd een verloting gehouden van 1500 loten a' 10 cent,

ten bate van het landhuur, en mede doordat de v.v. A.D.C. niet verder

met Farmsum wenschte te samenwerken.

Door het behaalde kampioenschap van beide elftallen werden deze ook in 

de zelfde promotie ingedeeld, tezamen met Eenrum 2.

In deze promotie behaalde Farmsum 1 de eerste, en Farmsum 2 de tweede 

plaats, waardoor Farmsum 1 naar de 2e klasse G.V.B. promoveerde.

3 Februari 1935 .  Moest het eerste elftal tegen D.G.V. spelen.

Ze zijn met de auto heen geweest, doch toen ze er waren konden ze weer

terug gaan.

De scheidsrechter het terrein afkeurde.

De kosten van de auto's waren voor rekening van de clubkas.

10 Februari 1935 .  Deze winter hebben wij 9 a' 11 nieuwe leden 

bijgekregen.

Dat zijn jongens die zelf reeds een clubje bij elkaar hadden.

De kas hebben wij overgenomen, doch daar tegenover verplichte de 

vereniging Farmsum zich de jongens een shirt te geven die A. van Dam 

geleverd heeft.
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Aantekening van de Penningmeester der v.v. Farmsum

Op zondag 1e maart wordt door de consul een enigszins besneeuwt 

terrein, waarop de penningmeester niet was voorbereid goedgekeurd.

Waarom de penningmeester maar over eenentwintig gestempelde

kaarten beschikte. 

De nummering van de gestempelde liepen tot en met no.290.

Dat indien op deze wedstrijd meer kaarten worden verkocht dan

genoemde 21

Vanaf no.291 alsnog op maandag 2 maart voor het aantal kaarten het 

Auteursrecht ten gemeentehuize te betalen.

J.Jonk

Penningmeester v.v.Farmsum
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Algemene ledenvergadering op Dinsdag 

den 1 januari 1935 in Café Uitspanning

Aanwezig waren .. leden het voornaamste punt was of de leden ook

idee hadden om zich te laten verzekeren tegen ongelukken of ongevallen.

bij voetballen of oefenen of vervoer alle aanwezigen gaven zich dan ook

op om reden dat de premie slechts 5 cent is per week daarvoor krijgt

men 13 week lang fl.14 uitbetaalden fl.1000 bij levenslang invalide en

fl.1000 bij overlijden.

Daarna heeft het bestuur mededelingen gedaan over ons nieuw terrein,

het geen goed in de smaak viel bij de leden.

De leden zagen gaarne om komende zomer wedstrijden te spelen tegen

hogere clubs, en tevens om te zien of wij geen trainer konden krijgen.

Dallinga bevestigde dit en zegde toe dat hij bij G.V.A.V. wel een

trainer kon vinden.

Onder de aanwezigen werden een paar club kousen verloot die ten

deel vielen aan J.Bakker, hopende dat Bakker deze vaak en lang mag

dragen en de kleuren van V.V.Farmsum steeds mag dragen hooghouden

en met alle zijn krachten verdedigen, het zelfde geld ook voor alle

andere leden, want al speelt het bestuur in het elftal evenmin zelf niet,

toch leden geef ik u de verzekering dat zij meer werk voor uw

vereniging doen, als jullie maar denken.

Hierna volgde sluiting.

Zondag 6 januari wedstrijd tegen Noordpool 2.

Farmsum 1 om den G.V.B. lauwerkrans die door Farmsum 1 werd 

verloren met 3-8 het geen niet zo groot had moeten zijn.

Ach het was de keeper, Bas Doornbos was ook ja niet aanwezig.

Deze wedstrijd was op ons nieuw terrein, en zeer slecht wegens den

regen.

 's Avonds hadden we een gezellig avond feestje waar voor ons  optrad

 trio Alfredo uit Den Haag, jammer dat er niet meer publiek aanwezig

 was, daar velen en ik naar mijn inzicht uitstekend hebben geamuseerd

Om 12 uur keerden allen voldaan huiswaarts.
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Bestuursvergadering met het bestuur van A.D.C.

op vrijdag den 28 december

Aanwezig was ons geheel bestuur aangevuld met de heren 

Jonk en Veltman.

Punt 1  onze bespreking was wel het voornaamste en wel of het geld voor

het land huren aanwezig was en het resultaat was dat A.D.C. het geld 

groot fl.125,- bij elkaar had.

Doch Farmsum had het niet en kon het brengen tot fl.100,-  zijn de met 

veel hulp van ons lid G.Reiders die uitstekend heeft gedragen om zoveel 

donateurs bij elkaar te krijgen, en als beloning ontvangt G.Reinders

dan ook een paar club kousen.

Tevens zullen wij trachten om het met den heer Boerema in het minne

schikken omtrent ons te kort.

Besloten werd om vrijdag 4 januari met 4 man naar den heer Boerema

te gaan om dan te betalen

2 Terreinverdeling G.Reinders

Maandag - A.D.C.

Dinsdag - Farmsum

Woensdag - 's middag aspiranten ' s avonds gezamenlijk

Donderdag - A.D.C.

Vrijdag - Farmsum

Zaterdag - aspiranten en  gezamenlijk

Zondag - om den anderen Zondag

Ruilen onderling is toegestaan naar overleg.

Deze zomer zorgt iedere club zelf voor terrein afkalken en kalk en thee,

en ontvangt ook zelf de entrees.

Op 1 september zal alles gezamenlijk weer worden geregeld voor de

competitie.

Naar den heer Boerema

Op vrijdag 4 januari zijn Jonk, Dallinga, Piet Weyers en Juurling  naar 

de heer Boerema geweest om te betalen en zijn daar buitengewoon best

ontvangen.

Dallinga vroeg aan den heer Boerema of het goed was dat wij eerst

fl.200,- en tegen 1 mei het restant fl.50,- hiermee ging den heer Boerema 

dadelijk mee akkoord, na nog een uurtje gepraat te hebben onder het 

genot van een kopje koffie en een sigaar zijn wij erna tegen 10.00 uur 

weer vertrokken.

Boerema heeft ons uitdrukkelijk gezegd dat in de percelen en naast

ons terrein geen publiek mag zijn anders bracht dat land volgend jaar 

te min op.
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Donateurs ingeschreven op 1e januari 1938

Dr. Kuiper S. Kroes

M. Gans L. Kroes

G. Nannen G. Kuiper

W. de Haan D. de Vries

J. Mooibroek Eltje de Vries

Tiddo de Vries

A. Oosten

B. Balkema

P. Mooibroek

H. van Sloten

A. Gruneveld

J. Weemijer

H. Koning

L. Mooibroek

H. Mooibroek

L. Sleutelberg

W. Bonthuis

J. Vondeling

F. Windt

H. Schreuder

G. Jager

L. Bosker

K.B. Knapper

J. Haverland

Kl. Haverland

O. Knollema

Jn. de Vries

A.l.b. Keier

Jn. Doornbos

P. Dinges

A.J. v. d. Waal

Corn Smit

Kl. Heun

G. Neerduin

H. Nijland

J. Schoonbeeg

K. Richters

J. Holtke
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Kampioen seizoen 1938-1939

Oorlogsjaren
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Betaalde Donateurs op 1 januari 1944

1 J. Noorman fl. 2,- 43 B. Koersen fl. 2,-

2 K. Wenke fl. 2,- 44 Jac Ritsema fl. 2,-

3 J. Vondeling fl. 2,- 45 J.Bult fl. 1,-

4 R. Mulder fl. 2,- 46 H. Hooites fl. 2,-

5 K. Koller fl. 2,- 47 T. Dijk fl. 2,-

6 J.Bont fl. 2,- 48 J.R. Schoonbeek fl. 2,-

7 F. van der Laan fl. 2,- 49 Jac Stubbe fl. 2,-

8 W. Vos fl. 2,- 50 J. van Straten fl. 2,50

9 J.F. Wieringa fl. 2,- 51 L. Kluit fl. 2,50

10 G. Bult fl. 2,- 52 B. Smit fl. 2,-

11 Harm Swarts fl. 2,- 53 J. van der Ploeg fl. 2,-

12 T. Lenting fl. 2,- 54 F. Hartenhof fl. 2,-

13 Anno Goblieb fl. 2,- 55 H. Klok fl. 2,50

14 Geert Kuiper fl. 2,- 56 G. Oosten fl. 2,-

15 D. Knollema fl. 2,- 57 A. Oosterhuis fl. 1,50

16 Alf. Keyer fl. 2,- 58 L. Medendorp fl. 2,50

17 F. Windt fl. 2,- 59 J. Kroes fl. 2,-

18 F. de Vries fl. 2,- 60 S. van der Baan fl. 2,-

19 J. Mooibroek fl. 2,- 61 B. Visser fl. 2,-

20 Eizo Bolt fl. 2,- 62 L. Smit fl. 2,-

21 J de Vries fl. 2,- 63 G. Medema fl. 2,-

22 J. Haverland fl. 2,- 64 F. Postema fl. 3,50

23 G. Nannen fl. 2,- 65 J. Bult fl. 2,-

24 S. Bieshuizen fl. 2,- 66 J. Medema fl. 2,-

25 J.de Vries, H. zn fl. 2,- 67 S. Nieuwenweg fl. 2,-

26 G, Nolden fl. 2,- 68 J. Jansema fl. 2,-

27 J.Schoonbeeg fl. 2,- 69 P. Delies fl. 1,50

28 P. Dinges fl. 2,- 70 R. Berrelkamp fl. 2,-

29 H. Krul fl. 2,- 71 T. Raap fl. 2,-

30 P. Houtman fl. 2,- 72 H. Doornbos fl. 1,50

31 W. de Haan fl. 2,- 73 J.H. Wilkens fl. 2,-

32 E. Kristiaans fl. 2,- 74 O.H. Lamain fl. 2,-

33 Dr. Kuiper fl. 2,- 75

34 Korn. Smit fl. 2,-

35 Kl. Heun fl. 3,50

36 K.B. Knapper fl. 1,-

37 A.Stam fl. 2,-

38 Joek Bonthuis fl. 2,-

39 W.Bonthuis fl. 2,-

40 N. Kluin fl. 2,-

41 R. Gierman fl. 2,-

42 J. Gierman fl. 2,-
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Kampioen seizoen 1943-1944

Staand van links naar rechts :Leiders - Theo Zuurman en notaris Zuiderveld,

Koen Jager, J.van den Berg, P.Doornbos, Beke Schuurman, Andries Jager, H.Greven

Middelste rij - P.Gierman, D.Wal, Harm Kuiper

Onderste rij K.Ottens, Janske Kuiper, Hendrik Westers
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Farmsum 14 augustus 1946
Jaarverslag van de penningmeester, der v.v. Neptunia

Vergadering. Hoewel de Wel Edele heer Schoonbeek 

In 1940 een vergeefse poging had gedaan, om de 4 verenigingen

o.a. Delfzijl, Farmsum, Meedhuizen en Heveskes aaneen te sluiten.

Mocht de fusie tusschen Delfzijl - Farmsum op 4 oktober 1945 als

werkelijkheid worden beschouwd.

Hoewel de vereniging het eerste jaar wat betreft de recettes op het land.

Een tamelijk goed mag boeken.

Waren de uitgaven betreffende het reizen per auto van dien aard dat

in een bezuiniging in deze richting moet worden aanbevolen.

Zo trad de vereniging Farmsum toe met een kassaldo van fl.1756,56

De vereniging Delfzijl met een kassaldo van fl.3866,96

De recettes bedragen fl.2077,60

Aan Donateurs geld kwam binnen? nog niet verrekent

Aan Contributie kwam binnen? fl.823,90

Het ingekomen reisgeld bedraagt fl.523,15

Diverse inkomen fl.151,10

Inkomen sportvereniging fl.899,20

Vervolg zie blad 14
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Vervolg van blad 13

Hier tegenover waren de uitgaven

Voor diverse Auto ritten Fl.812,25 X Fl.97,00, dit is tot dusver

De Exploitatiekosten der terreinen Farmsum en Delfzijl fl.204,10

Aan de controle houders te Delfzijl en Farmsum fl.148,85

Voor onvoorziene uitgaven fl.234,90

Aan de koninklijke Nederlandse Voetbalbond fl.96,32

Aan de Groninger Voetbalbond fl.175,35

Materiaal als ballen kalk enz. fl.105,37

Voor het sportkeuringsbureau fl.60,-

Voor vermakelijksheids belasting Fl.272,50 X Fl.222,50 fl.495,00

Aan Trainer Meulema, 155 fl.560,10

Aan trainer Huizeling fl.240,00

Uitgaven Sportvereniging fl.3335,87

Daarna mag worden opgemerkt dat het 1e elftal voor een competitie

wedstrijd naar Winsum, en vriendschappelijk naar H.S.C. zijn geweest.

Waarvan het reisgeld door de spelers, en ook later de genoemde

verenigingen zijn vergoed.

Hierover zou de vergadering moeten besluiten.

Ook kunnen meerdere inkomsten of uitgaven niet geheel zuiver

worden opgenomen.

Terwijl nog enige uitgaven lopende zijn.

En ook meerdere inkomsten en uitgaven.

Door de sportvereniging zijn verricht.

Zoals landhuur, onkosten kampioensfeest, enz., enz.

Ook zijn zeer grote onkosten gemaakt betreffende de Exploitatie kosten

te Delfzijl.

O.A. De geraamde inkomsten zijn fl.4473,95

Terwijl de uitgaven loopt tot fl.5600,86

Dit is een nadelig saldo van fl.1126,91

De Exploitatie kosten van het Terrein Delfzijl zijn zeer hoog,

waardoor een bezuiniging in deze, ten zeerste mag worden aanbevolen.

Hierdoor zou het nadelig saldo, in zijn geheel kunnen worden bestreden.
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Donateurs ingeschreven op 1 augustus 1951 v.v.Farmsum

blad 1

G.F. Wieringa Dijkstraat 7 X

?. Kloosterman Kroonstad ?

F. Tuinier Kroonstad 9 X

E van Schijndel Kroonstad 9

? Hollander Kroonstad 45

R. Neut Tramweg 7 X

J. de Vries Tramweg 11 X

R. Berrelkamp Tramweg 15 X

A. Knollema Tramweg 2A X

R. Kras Tramweg 16 X

H. Godlieb Tramweg X

W. Lamain Weiwerderweg 19 X

A. van der Laan Weiwerderweg 24 X

W. Zoutman Weiwerderweg 25 X

H. Barla Weiwerderweg 11 X

B.G. Leeuwerke Weiwerderweg 19H X

R.J. Balkema Koestraat X

J. Kroes Afwateringskanaal 103A X

L. Kroes Afwateringskanaal 21A X

Y. Bolt Ripperdastraat X

F. de Jong Pijpplein 3 X

J. Patberg Pijpplein 6 X

H. Runhart Communimentsplein 16 X

W. Koersen Nieuweweg 3 X

J.H. Wilkens Nieuwstad 27 X

Corn Smit Oudeschans 5 X

Gerrit Korthuis ?

H. Reiffers Lindeboomstraat 25 X

J. Korthuis Op de Wierde 23 X

EA. Keyer Borgshof 8 X

W. Eling Borgshof 18 X

S. Delies Borgshof 18 X

? Oosterhuis Kerkstraat 23 X

G. Eling Vliethorn 24 X

J. Swart Vliethorn 30 X

A.F. Swart Op de Wierde 25

H. Oosten Vliethorn X

B. Balkema Sp-straat 10 X

A.B. de Haan Tuinbouwstraat X

Jelte Kuiper Ripperdastraat

Wolter de Boer Delfzijl X
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Donateurs ingeschreven op 1 augustus 1951 v.v.Farmsum

blad 2

J. van de Beek Meedhuizerweg 46 X

G.A. Bolt Farmsumerweg 14 X

J.Jager Meedhuizerweg 5 X

Alf Keyer Meedhuizerweg 19 X

P. Rozema Meedhuizerweg 35

H. Swart Meedhuizerweg 31

H.Steendam Meedhuizerweg 37 X

G. Kuiper Meedhuizerweg 30 X

K. Apol Meedhuizerweg 11 X

K. Kroon Meedhuizerweg 55 X

E. Buitenwerf Meedhuizerweg 36 X

H. Bos Meedhuizerweg 36 X

T. Briek Meedhuizerweg 28 X

H. Arbeider Meedhuizerweg 24 X

K. Haverland Meedhuizerweg 16 X

D. Schuurman Meedhuizerweg 4 X

F. Zeeman Meedhuizerweg 51 X

J. Bont Meedhuizerweg ? X

F. Stam Meedhuizerweg 21 X

H. Jager Meedhuizerweg 51 X

W. Zeeman Meedhuizerweg 51

G.A. Kuiper Ridenbergstraat 30 X

J. Groenhagen Ridenbergstraat 30

J. Brouwer Ridenbergstraat 1 X

P. Westerhuis Ripperdastraat 62 X

Alb. Smit Ripperdastraat 7 X

A. Gruneveld Molenstraat 15 X

F. Lanting Molenstraat 19 X

F. Windt Molenstraat 14 X

G. Groeneveld Molenstraat 45 X

G. Nannen Molenstraat 49 X

T.h. van der Molen Molenstraat 51 X

Grimmius Molenstraat 53 X

J. van der Molen Molenstraat 84 X

A.K. Diedel Molenstraat 7 X

E. Kruithof Molenstraat 63 X

Beno Smit Molenstraat X

A. Mulder Molenstraat 36 X

L. Doornbos Dijkstraat 3 X

H. Windt Dijkstraat 4 X

J. de Jong Dijkstraat 2 X
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Jaarverslag over het afgelopen seizoen 1951-1952

Het afgelopen seizoen, dus het eerste, is voor de v.v.Farmsum

tamelijk gunstig geweest.

Het 1e elftal werd ongeslagen kampioen in de 3e klasse.

Het tweede elftal bezette op een na de onderste plaats, hetgeen ook

te wijten was door dat niet steeds met hetzelfde elftal werd uitgekomen,

dit door overcompleet van spelers, en elk wilde graag weleens voetballen.

De B.Juniores bezetten de 6e plaats ook al door een overcompleet

aan spelers.

Er wordt nu op het veld getraind onder leiding van de heer Busser 

uit Winschoten hopelijk zal dit in komende competitie zijn vruchten

afwerpen.

Ook werd door het zogenaamde derde deelgenomen aan de legpenning

doch ze stranden in de voorrondes.

Verder werd een eerste prijs behaald door het 1e elftal op 

seriewedstrijden in Weiwerd en in Meedhuizen.

Al met al geen slecht resultaat voor een zoo jonge vereniging.

Farmsum 1 1951-1952
Staand : J.Jonk, J.Swarts, K.Jager, J.Korthuis, G.Kuiper, G.van der Laan, 

J.van der Berg, P.Gelok (scheidsrechter), P.Straatman

Midden gehurkt : T.Nap, A.van Wijk, A.Kroon

Onder gehurkt : G.Reens,  H.Kuiper, J.Kuiper (de slome), D.Lauman 17



Farmsum B juniores 1951-1952

Notulen van v.v. Farmsum opgericht 1 augustus 1951

Algemene ledenvergadering op 16 januari 1952

in Café Kugel te Farmsum

Aanwezig waren 19 leden hetgeen een slechte opkomst was.

Punt 1 - Was opening door de voorzitter den heer J.Mulder deze heette

de leden allen hartelijk welkom en sprak de hoop uit dat een volgend

vergadering beter bezocht zou worden.

Punt 2 - Ingekomen stukken, deze waren er niet.

Punt 3 - Training, er was reeds besloten om het schoollokaal te Farmsum

in te huren voor wintertraining.

Dit zou geschieden onder leiding van den Heer Jan Mulder die echter

door werkzaamheden later niet langer beschikbaar was.

Den Heer Jan van de Berg werd toen de training verder opgedragen tot

onze volle tevredenheid.

Daarvoor onze hartelijke dank aan de heren Mulder en van de Berg.

Vervolg zie blad 19 18



Vervolg van blad 18

Punt 4 - Deelname legpenning, besloten werd om met het tweede elftal

deel te nemen aan de legpenning wedstrijden.

Punt 5 - Benoemd tot leden kascommissie de heren E.Steendam,

D.Louman en A.J.Kroon.

Punt 6 - Rondvraag. Het bestuur deed het voorstel om het volgend

seizoen in de oude kleuren uit te komen namelijk geel, rood, geel

hetgeen de volle instemming had van de aanwezige leden.

Punt 7 - Hierna sloot de voorzitter de vergadering met dank voor de

opkomst.

A.Kroon

J.van den Berg

D.Louman

Verslag over het afgelopen seizoen 1952-1953

Het afgelopen seizoen bracht voor de v.v.Farmsum niet het zoo

gewenschte succes.

Het eerste elftal kon het mede door enige ongelukkige wedstrijden

niet verder brengen dan de tweede plaats achter Gruno 2.

Het tweede elftal eindigde in de onderste helft.

Beter deden het de A Juniores die op fraaie wijze het kampioenschap

in de wacht sleepten.

De B Juniores eindigden ongeveer midden in.

Lauwerkrans en legpenning brachten ook een successen, het eerste

strandde bij de tweede wedstrijd, het tweede bij de eerste.

De Leo van Hassel beker werd voor een jaar het eigendom van Farmsum.

Hopelijk zal in het komend seizoen flink worden aangepakt zodat er

dan promotie zal volgen naar hogere klassen.
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Jaarvergadering v.v. Farmsum op 27 juni 1952

in Café Kugel te Farmsum

Aanwezig waren 16 leden

1 - Bij afwezigheid van den voorzitter den Heer A.J. Mulder opende 

den Heer Jonk de vergadering en bracht den aanwezigen dank voor

hun opkomst

2 - De notulen van den vorigen vergadering werden onveranderd

goedgekeurd.

3 - Vervolgens zette den Heer Jonk penningmeester uiteen dat de

kas in het volgende seizoen niet zulke grote uitgaven kan dragen

met reizen en dergelijke.

4 - Den Heren Steendam en Louman brachten als leden van den

kascommissie verslag uit en hadden in den besten orde bevonden.

Hiervoor dank aan penningmeester en kascommissie.

5 - Besloten werd om met 2 elftallen senioren en 2 elftallen Juniores.

A en B's uit te komen in den competitie.

Voor de B Juniores zal worden getracht een onderlinge competitie in

leven te roepen met diverse verenigingen uit deze buurt. 

(hetgeen niet gelukt is)

6 - De te houden jeugdleider cursus in Appingedam zal worden

bezocht door den Heren Jacob Kroes en indien deze tijd zal vinden 

G. Reens

P.Straatman 

7 - Uitbreiding van bestuur.

Hiervoor geven zich op den Heren P.Straatman, G.Reens, 

J. van den Berg, Harm de Vries, J.Eling en D.Louman.

Na stemming werden gekozen P.Straatman, J. van den Berg en

Harm de Vries.

De functies zullen een nader te houden bestuursvergadering worden

verdeeld. (hetgeen inmiddels is geschied en wel als volgt, 

A.J.Mulder voorzitter, J.Kuiper secretaris, J.Jonk penningmeester, 

P.Straatman 2e voorzitter, Harm de Vries 2e secretaris en 

J.van den Berg 2e penningmeester

8 - Voor afvaardiging naar de jaarvergadering in Groningen werden

gekozen T.Wezeman en G.Reens.

Vervolg zie blad 21
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Vervolg van blad 20

9 - Bij rondvraag werd door Jonk gezegd of het niet mogelijk was

om honden tijdens de wedstrijden te weren van het terrein.

Jan Swart dat het gewenscht was om geen paard in het land te 

laten lopen daar deze het hele speelveld vernield.

Verder werd een verzoek van T.Wezeman gedaan om niet anders

dan als back te worden opgesteld.

Dit is volgens ons een kwestie van de elftalcommissie.

Jan Swart wilde ook graag weten hoe het stond met het 

kampioensfeest, er werd besloten dit feest te doen plaats hebben

en wel bij den Heer G.de Vries daar de zaal bij Kugel hiervoor te

klein is.

Hierna sloot de penningmeester Jonk de vergadering met dank

voor de opkomst.

J.Kuiper secretaris
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Jaarvergadering

v.v. Farmsum op 23 juni 1953

in Café Kugel te Farmsum

De heer P.Straatman opende de vergadering daar voorzitter Mulder

niet aanwezig kon zijn.

De notulen van de in 1952 gehouden vergadering werden onveranderd

goed gekeurd.

De heren Lamain en Kroon, van de kascommissie hadden de kas in 

orde bevonden, waarna de penningmeester verslag uit bracht.

Daarna volgde de bestuursverkiezing, daar het reglement voorschrijft

dat er elk jaar een bestuur moet worden gekozen.

P.Straatman werd met grote meerderheid van stemmen tot Voorzitter

gekozen.

Jonk stelde zich als penningmeester ook herkiesbaar, en dit werd

omdat er geen andere kandidaten beschikbaar waren zonder stemming

aangenomen.

J.Kuiper stelde zich niet herkiesbaar als secretaris en hiervoor in de

plaats werd T.Nap Met meerderheid van stemmen gekozen. 

Verder zou er getracht worden om voor de B Juniores een onderlinge

competitie te krijgen wat echter niet gelukt is doordat de diverse clubs

in de omgeving niet voldoende medewerking hebben verleend.

Jan Swarts werd in plaats van P.Westerhuis in de elftalcommissie

benoemd.

Over een bode voor de contributie is nog lang gesproken, en tenslotte

is overeen gekomen dat J. van den Berg voor het vele werk wat hieraan

is verbonden een kleine vergoeding zou krijgen. 

Tot slot werd er nog enige tijd gesproken over een trainer, en dit is

toen tijdelijk door S.Kroes gedaan, doch de opkomst was meestal

zeer matig.

P.Straatman sluit de vergadering, en dankt de leden voor de opkomst,

evenals J.Kuiper voor het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan.
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Verslag over het afgelopen seizoen 1953-1954

De afgelopen competitie was tamelijk gunstig te noemen en het eerste

behaalden het kampioenschap in haar afdeling.

Waarvoor ook de elftalcommissie een woord van dank toekomt.

Met het tweede verliep het zo als verwacht kon worden daar er 

ongeveer 20 spelers waren voor dit elftal zijn en dat ze dus nooit op

elkaar ingespeeld raakten.

Toch was de geest onder de jongens ondanks de diverse nederlagen

uitstekend te noemen.

Het A Junioren elftal heeft dit seizoen zeer wisselvallig gespeeld,

doordat er wel eens te veel word gepraat in plaats in plaats van

voetballen, het had heel wat beter gekund gezien de laatste wedstrijden

De B Junioren behaalden ongeslagen het kampioenschap.

Tijdens de ijs periode werd er nog een schaatswedstrijd voor de leden

gehouden, waarvan in totaal 44 leden en junioren hebben deelgenomen.

Er waren mooie ritten bij, en aan spanning heeft het niet ontbroken,

en het was dan ook een zeer geslaagde middag, met een sportief en

vlot verloop.

T.Nap secretaris
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Jaarvergadering 1954

De heer Straatman opende de vergadering, waar aanwezig waren

28 leden.

De notulen van de in 1953 gehouden vergadering werden onveranderd

goed gekeurd.

De heren Lamain en Steendam, van de kascommissie hadden de kas in 

orde bevonden.

Daarna volgde de bestuursverkiezing Straatman en Jonk stelden zich

weer beschikbaar respectievelijk als voorzitter en penningmeester.

In de plaats van T.Nap werd tot secretaris gekozen J.Kugel.

Straatman sloot de vergadering, en dankt de leden voor de opkomst.

Ledenvergadering augustus 1954

Door het bestuur werd een ledenvergadering uitgeroepen, daar het

rommelde in de vereniging.

De heer Jonk opende de vergadering, daar de heer Straatman zich

inmiddels bedankt had.

Aanwezig waren 24 leden.

Na wat heen en weer gekanker, kwam men tot overeenstemming,

een geheel nieuw bestuur te kiezen.

Als kandidaten gaven zich op als voorzitter de heren Dobma, Wilkens

en Swarts.

Als secretaris J.Kuiper en J.Kugel en als penningmeester Jonk, Kuiper

en Reens.

Na verkiezing ziet het bestuur er als volgt uit, voorzitter Dobma, 

secretaris Kugel, penningmeester Reens.

Voor het reserve bestuur Steendam, van der Wijk en H.de Vries.

In het elftal commissie zitten Lamain, Reens, H.Kuiper en

G.Kuiper. (jeugd)

De heer Dobma sloot de vergadering en dankte de heren Straatman

en Jonk voor hun werk dat ze voor de vereniging hebben verricht.

Tot bode stelde zich beschikbaar de heer van der Wijk
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Verslag over het afgelopen seizoen 1954-1955

Het 1e elftal startte in de 1e klasse en behaalde ongeslagen het

kampioenschap in hun afdeling.

Het 2e elftal eindigde op de 3e plaats, een verbetering, dat kwam 

mede dat het dit jaar ook een 3e elftal in de bond kwam, dit elftal

bleef in de onderste gelederen daar zich 5 clubs zich terugtrokken.

De A junioren lieten het in het begin erbij zitten maar kwamen later

er beter in, en klommen geleidelijk op de ranglijst.

De B junioren legden beslag op de derde plaats, door overcompleet 

aan deze jongens konden zei niet constant uitkomen.

In de herfst werd ter versteviging van de kas een paar middagen

gewerkt.

Staand : H.Westers, F.Bolt, J.Korthuis, G.Kuiper, E.Steendam,

P.Woldendorp, G.Reens, Chr.Staal

Gehurkt : H.Reiffers, B.Kroon, J.van Wijk

Zittend : T.Nap, H.Kuiper, W.Lamain, F.Lesman
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Jaarvergadering 1956

Op 19 juli 1956 werd de jaarvergadering in café Kugel gehouden

Aanwezig waren 31 leden.

De voorzitter de heer Kuiper opende de vergadering en ging de

afgelopen seizoen nog eens na wat niet zo'n beste was voor onze

elftallen.

Hij drong er dan op aan om geregeld de training te bezoeken.

Na de bestuursverkiezing zag het er zo uit.

1e voorzitter J.Kuiper 2e voorzitter E.Steendam - herkozen

1e secretaris J.Eling - herkozen 2e secretaris A. van der Wijk

1e penningmeester G.Reens 2e penningmeester H.de Vries

(later vervangen door den Heer J.van den Berg)

Ook het afgelopen seizoen is niet geweest wat er van onze elftallen

werd verwacht.

Gestart werd met 3 senioren en 3 junioren elftallen.

Al spoedig moest echter een A ploeg worden teruggetrokken.

Aangezien deze jongens voor het 3e elftal moesten spelen, omdat 

daar jongens bij waren die zonder opzegging thuis bleven.

Nadat het bestuur dan ook aankondigde om voor omschreven geval een

schorsing van 2-4 weken aan de spelers op te leggen werd het beter.

Toch moesten nog enkele jongens de schorsing ondergaan.

In het voorjaar gehouden vergadering werd levend besloten om een

trainer aan te schaffen.

En wel de heer Gerritsen uit Groningen.

Hopelijk zal dit vruchten afwerpen.

Ofschoon er nog altijd spelers zijn die denken het buiten de training

te kunnen doen.

Zondag werd nog met een gecombineerd elftal 

aan serie wedstrijden in Meedhuizen deelgenomen.

Onze ploeg kon het echter niet verder 

brengen dan een 3e prijs in dit toernooi.
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Jaarvergadering1957

v.v. Farmsum

Op dinsdag 25 juni 1957 werd de jaarvergadering gehouden.

Aanwezig waren 21 leden.

De heer Kuiper opende de vergadering.

De notulen van de in 1957 gehouden vergadering werden onveranderd

goed gekeurd.

Na een bestuursverkiezing zag het bestuur er als volgt uit.

1e voorzitter Chr.Staal  - 2e voorzitter J.Kuiper

1e secretaris J.Eling en november 1957 vervangen door J.Kugel.

2e secretaris A. van der Wijk

1e penningmeester J.van den Berg - 2e penningmeester H.de Vries

De heer J. van den Berg gaf een verslag over de financiële kant van

de vereniging en daar uit bleek dat de vereniging wel is voor uitgegaan.

In het elftalcommissie verschenen een paar nieuwe gezichten en werd

uitgebreid tot 6 personen.

Namelijk de heren J.Klok, T.Nap, W.Wilts, H.Kuiper, P.Westerhuis

en G.Reens.

Tot bode is mevrouw Kuiper aangewezen.

Hierna sloot de heer Staal de vergadering en dankte de leden voor hun

opkomst.

G.Reens secretaris J.Kugel (Vervanger)

Chr.Staal
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Staand : Chr Nannen, P.Woldendorp, J.Baas, C.Jager, H.Gras, onb.

Gehurkt : E.de Vries, P.Ottens, P.Teninga, J.Kugel, W.Doornbos

Verslag seizoen 1957- 1958

Dit seizoen heeft Farmsum 1 niet gegrepen wat hun is aangeboden en

eindigde in een nek aan nek race op de 2e plaats onder S.G.V.

Het 2e en 3e bleven in de middenmoot hangen terwijl het A1 elftal

te zwak voor hun indeling onderaan bleven hangen, deze jongens

hadden wel meer verdiend door hun geregelde opkomst.

Jammer was het van de B junioren die we naar 2x niet opkomen terug

moesten trekken, wat voor de vereniging niet ten goede is.

De training onder leiding van de heer Gerritsen mag wel een

vooruitgang genoemd  worden, ofschoon het bestuur en de 

technische commissie graag iets meer jongens zagen van de hoogste

elftallen wat hun inderdaad ten goede komt.

Het seizoen programma begint met de A junioren op toernooi bij

Oosterhoek op 28 juni.

6 juli gaat het 1e elftal naar Scheemda en 20 juli is het 2e te gast

bij Oosterhoek serie wedstrijden.

Tevens wordt gedacht aan serie wedstrijden voor het 1e elftal

in augustus.

Opgemaakt 27 juni 1958
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Jaarvergadering 1958

Op maandag 30 juni werd de jaarvergadering in café Kugel gehouden.

Aanwezig waren 26 leden.

1 - De heer Staal opende de vergadering.

2 - De notulen van de 1n 1958 gehouden vergadering werden

onveranderd goedgekeurd de secretaris las het verslag voor van de in

1957 gehouden vergadering en ging het afgelopen seizoen nog eens na.

3 - De penningmeester bracht verslag uit van de inkomsten en uitgaven.

De boeken waren nog niet gecontroleerd, wat inmiddels is gebeurd,

door W.Vos en J.Kugel laatstgenoemde bij afwezigheid van B.Jansema

en in orde bevonden, waarvoor onze dank werd overgebracht aan de

heer J. van den Berg.

4 - Na de bestuursverkiezing ziet het bestuur er als volgt uit.

Voorzitter J.Kuiper Commissieleden C.Staal

Secretaris J.Kugel A. van der Wijk

Penningmeester J. van den Berg H. de Vries

5 - In de kascommissie namen zitting de heren W.Vos en B.Jansema.

6 - In het elftalcommissie werd P.Westerhuis vervangen door H.Westers.

Verdere leden J.Klok, secretaris T.Nap, W.Wilts, H.Kuiper en G.Reens

7 - Als bode gaven zich 3 personen op die elk een wijk zullen nemen.

Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering en dankte de

leden voor hun opkomst.
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Verslag seizoen 1958 - 1959

Het seizoen begon met serie wedstrijden, voor het bij Old boys een

4e prijs en Siddeburen een 3e prijs en thuis een 2e prijs op eigen

seriewedstrijden.

Het 2e elftal won de 1e prijs op eigen seriewedstrijden,

waarbij het 3e, 2e werd.

Het 3e behaalde zelfs in het naseizoen een 1e prijs in Ten Post.

De competitie is voor het 1e elftal een succes geworden en behaalde

het kampioenschap van hun afdeling dit succes hebben de jongens te

danken aan hun wil en geestdrift.

En dit succes betekent direct tot toetreding tot de 4e klas.

Het 2e elftal eindigde op de 2e plaats en hebben hun kans niet

gegrepen om het kampioenschap binnen te halen, wat hun meermalen

door het 3e elftal is aangeboden, laatst genoemde elftal heeft dit jaar

veel plezier gehad, daar zij sterker geachte elftallen klop gaven, en

behaalden in Ten Post een 1e prijs.

Het 2e elftal behaalde nog een 3e prijs bij Old Boys en wonnen nog

een wedstrijd bij Oosterhoek op een nederlaag toernooi.

1e elftal : B.Berrelkamp, H.Wilkens, P.de Vries, H.Kuiper, G.van der Laan,

J.Borgers, J.Kugel, G.Kuiper, F.Bolt, B.Jansema, J.Vos
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Jaarvergadering 1959

Op dinsdag 14 juli 1959 in café Kugel de jaarvergadering gehouden.
Er waren totaal aanwezig 20 leden, bestuur inbegrepen.
Voorzitter Kuipers opende de vergadering, waarna de secretaris
de notulen voorlas, die onveranderd goed gekeurd werden.
Als punt 3 kwam het verslag van de penningmeester, die mededank
zij de toto op een goed jaar kon terug zien.
W.Vos bracht verslag uit als vertegenwoordiger van de kascommissie
en deelde mede dat de boeken in orde waren bevonden.
De bestuursverkiezing bracht geen moeilijkheden, daar alle leden
herkiesbaar waren en zonder stemming bleef het bestuur gehandhaafd.
J.Klok wed met algemene stemmen benoemd tot 2e voorzitter daar de
heer Staal voornemens was te verhuizen.
Dit laatste is voor de vereniging gelukkig niet door gegaan, en de heer
Staal is nog steeds actief voor de vereniging werkzaam, vooral op het
gebied van nieuwe leden werven.
In de kascommissie werden benoemd W.Vos en P. de Vries
Even als het bestuur, bleven ook alle leden van de technische commissie
aan, en zonder stemming kon naar het volgend punt worden overgegaan.
Daar de heer van den Berg, zeer veel werk krijgt met de toto formulieren,
stelden H.Kuipers en W.Wilts zich beschikbaar om indien nodig hem
hierbij te assisteren.
Verder werd besloten de heer J.Smit te benoemen tot trainer, daar dit,
nu ons 1e elftal in de 4e klas van de K.N.V.B. uitkomt noodzakelijk is
geworden om zich te handhaven en tevens om het tweede en derde elftal,
wanneer de spelers er gebruik van willen maken de kans te bieden 
onder deskundige leiding te kunnen trainen.
Joc. Kroes stelde zich beschikbaar om het jeugdwerk wat meer ter 
hand te nemen, doch kon dit door vertrek uit Farmsum niet blijven doen.
Vervolgens werd besloten om tijdens de wintermaanden die of vier
contactavonden te beleggen en ook vooral in de periode dar er niet
gespeeld kan worden de spelers in de gelegenheid te stellen gezellig
bij elkaar te komen.
De heren Bolt, van der Laan en Kroes hebben de reis vereen aangepakt,
en zullen trachten in de toekomst in overleg met het bestuur een reis
te organiseren. Op verzoek van W.Vos werd door het bestuur de kwestie
trainer Gerritsen nog eens uitvoerig besproken, waarmee enkele 
misverstanden werden opgehelderd.
G.Reens verzocht aan inlichtingen aangaande de toto en er werden nog
diverse vragen beantwoord over het nieuw aan te leggen sportveld.
F.Bolt tenslotte stelde voor om wanneer de training begon alle spelende
leden een kaart te zenden, opdat een ieder zou weten dat in het nieuwe
seizoen ook dit punt serieus werd aangepakt.
Voorzitter Kuiper bedankt de aanwezigen voor hun opkomst en sluit deze
zeer geanimeerde vergadering.
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Verslag seizoen 1959 - 1960

Voor het eerste elftal is het afgelopen seizoen afgesloten met een

resultaat wat in de verwachting lag.

Wij kwamen dat wel in de eerste regionen terecht maar het 

krachtsverschil was dan ook bijzonder klein in de afdeling.

Het doel, was, om ons in de eerste plaats te handhaven, en indien

mogelijk het 2e kampioen te maken.

Hierin zijn we dan ook wel volledig geslaagd, want het 2e is in de 3e

klasse H, van de onder afdeling kampioen geworden, met 2 punten

voorsprong op de nummer 2 Neptunia 4, en 3 punten voor Oosterhoek 2.

De doelcijfers spreken dan ook wel voor dit kampioenschap namelijk

78 voor en 22 tegen.

Dit betekent dus promotie naar de 2e klasse voor het komende seizoen.

Het derde moest genoegen nemen met de laatste plaats, met 4 punten

uit 14 wedstrijden.

Deze punten kwamen uit de wedstrijden tegen R.E.O.2, respectievelijk

3-0 en 7-0.

De doelcijfers van het 3e waren 23 voor en 79 tegen, dus bijna het

omgekeerde van het tweede elftal.

Verder zijn er nog enkele oefenwedstrijden gespeeld, maar dat heeft

eigenlijk weinig nut, daar de animo na het competitie seizoen hard

terug loopt.

Het eerste heeft nog deelgenomen aan seriewedstrijden bij Old. Boys,

en kwamen met een 4e prijs terug, en in Holwierde werd het een

4e prijs, dus maar met zeer magere resultaten.

De jeugd onder leiding van A. van de Wijk kwam in B8 op de 2e plaats

achter de B ploeg van Eemsboys, en hadden dus ook een aller sinds 

eervolle plaats bereikt.

Verder is in het afgelopen seizoen nog een feestavond gehouden, en

natuurlijk een gezellig avondje naar aanleiding van het kampioenschap

van het 2e elftal.

De belegde contact avonden werden maar

 matig bezocht.

Het zou, voor de algemene verenigingsleven 

toch goed zijn indien vooral in de periode dat 

er niet gespeeld kan worden de spelers toch

nog eens met elkaar on contact komen, en dit 

was toch het doel vandeze avonden.

Misschien zal dit in het nieuwe seizoen ook

 nog wel beter worden.
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Jaarvergadering 1960

Op maandag 20 juni werd in café Kugel de jaarvergadering gehouden.

Aanwezig waren 27 leden.

Voorzitter Kuiper opende de vergadering, waarna de secretaris het

jaarverslag voorlas van de vorige vergadering en ging het afgelopen

seizoen nog eens na.

Als punt 3 kwam het verslag van de penningmeester, die dankzij de

toto op een goed jaar kon terug zien.

W.Vos bracht als vertegenwoordiger van de kascommissie verslag uit,

en deelde mede dat de boeken in orde waren bevonden.

Bij de bestuursverkiezing werd besproken om het bestuur in te krimpen

en in plaats van 3 commissarissen  1 algemene adjunct te benoemen 

waarna het bestuur na verkiezing er als volgt uit ziet.

Voorzitter - M.L.Haitsma Penningmeester J. van den Berg

Secretaris - J.Kugel Algemene Adjunct J.Klok

In het elftalcommissie nemen zitting.

J.Klok, H.Kuiper, W.Vos, T.Nap en E.Kroes.

Besloten werd in de wintermaanden enige contactavonden te houden

voor de leden.

Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering en dankte de leden

voor hun opkomst.

Eisse Kroes

Harm Kuiper
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Ledenvergadering september 1960

In september werd nog een ledenvergadering gehouden, waar 

besproken werd de koninklijke goedkeuring aan te vragen, wat 

inmiddels is gebeurd, data 2 januari 1961 is onze vereniging bij

koninklijk besluit goedgekeurd.

De heer Haitsema opende deze vergadering en heette de leden 

hartelijk welkom, vooral onze nieuwe leden ongeveer een 40 tal

Ambonezen.

Verder werd besproken het nieuwe terrein waar het 1e om de 14 

dagen mocht spelen en kleedgelegenheid, die nog verbouwd moet

worden door aannemer Gruis in opdracht van de gemeente.

De heer Haitsma sloot deze vergadering en sprak de wens uit dat

de Ambonese leden zich in Farmsum zouden thuis voelen.
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Verslag seizoen 1960 - 1961

Het seizoen begon met een reis naar Weesperkaspel.

Zaterdagmiddag vertrokken ongeveer 40 personen met een rolandbus

richting Groningen via afsluitdijk richting Amsterdam en Weesperkaspel

waar zij hartelijk door de vereniging Geinburgia zijn ontvangen, werden

s avonds ondergebracht bij leden van Geinburgia, 's morgens daarop

hebben we gevoetbald waarna 's middag na het eten om half vier de

terugreis werd aanvaard, nadat we in Apeldoorn en Vries nog hebben

gepleisterd kwamen we 's avonds om 11 uur weer in Farmsum aan.

Hierbij nog dank aan de heren Bolt en van der Laan voor hun

organisatie en niet te vergeten de vereniging Geinburgia.

Het afgelopen seizoen heeft ons 1e elftal het gered om in de K.N.V.B.

te blijven, ze waren niet de mindere in deze klasse, maar doelpunten

bleven uit.

Het 2e elftal heeft zich best geweerd in de 2e klasse G.V.B. en bezette

de 3e plaats.

Het 3e elftal dat later werd ingedeeld bleef ongeveer in de middenmoot.

De A junioren en de B junioren bezetten de 3e plaats in hun afdeling

en wonnen de 1e prijs op een jeugdtoernooi in Appingedam

Ook door de Pupillen werd deelgenomen aan een onderlinge competitie

die nu nog bezig is.

In de wintermaanden werden enige gezellige contactavonden gehouden.

Tot trainer voor het seizoen 1961-1962 werd aangenomen de heer

Hilberdink uit Groningen 
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Jaarvergadering v.v.Farmsum op 16 juni 1961

In café Kugel te Farmsum

De heer Haitsma opende deze vergadering welke door 22 personen werd

bijgewoond.

De notulen van de in 1960 gehouden vergadering werden onveranderd

goed gekeurd.

Uit het verslag van de penningmeester bleek dat er een klein verlies

viel te constateren, dit kwam hoofdzakelijk door verminderde toto

inkomsten en de hoge reiskosten.

Daar de secretaris J.T.kugel naar Groningen vertrok werd in zijn plaats

J.R.Kugel gekozen.

Vervolgens werd besloten de technische commissie in te krimpen tot

3 personen.

De technische commissie bestaat nu uit de heren, Vos, Nap en Klok,

terwijl de heer Haitsema genegen is als reserve op te treden.

Als lid van de kascommissie werden gekozen de heer F.Bolt en W.Lamain.

Bij de rondvraag werden geen noemenswaardige punten besproken.

Tot trainer voor het komend is de heer D.Hilberdink uit Groningen 

aangesteld.

Tot slot dankte de voorzitter voor de opkomst en sloot deze keer vlot

verlopen vergadering.

F.Bolt

W.Lamain

Kascommissie
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Verslag seizoen 1961 - 1962

Aan de K.N.V.B. competitie werd het afgelopen seizoen door onze

vereniging deelgenomen met 3 senioren, 1 A juniores, 2 B juniores

elftallen.

Tevens werd nog door een pupillen elftal deelgenomen aan een door

de v.v.Appingedam georganiseerde competitie.

De resultaten waren van dien aard dat wij er best tevreden mee

kunnen zijn.

Het 1e elftal ging in het begin overrompelend van start, viel helaas

wat terug, maar kon zich uiteindelijk in de middenmoot handhaven.

Het 2e elftal deed het nog iets beter, maar kon toch de kampioensvlag

niet in de top hijsen daar aan het einde van deze competitie twee

keer achter elkaar van mede gegadigde voor het kampioenschap

V.V.K. 2 werd verloren met het kleinst mogelijk verschil.

Het 3e elftal deed het niet zo goed en moest met een van de onderste

plaatsen genoegen nemen.

Ook de juniores elftallen weerden zich uitstekend, waarbij nog te

vermelden valt dat het B1 elftal op de 2e plaats eindigde.

Op zaterdag 26 augustus 1961 werd in café 

Fermersheim het 10 jarig bestaan gevierd.

De toneelgroep van de douane te Delfzijl 

verzorgden het programma met 2 toneelstukken

 terwijl voor de muziek werd gezorgd de " Rockerts" 

Helaas was voor deze avond maar een zeer 

matige belangstelling van de zijde van de leden, 

zodat het aanbeveling verdient in de toekomst

geen feestavonden meer te organiseren.

De heer G.Reens werd op 6 november 1961 op een bestuursvergadering als

 5e bestuurslid gekozen.

Ingaande 1 mei jongsleden worden alle wedstrijden gespeeld op het

gemeentelijk voetbalveld aan de Farmsumerweg.

Het kleedlokaal waar ongeveer een jaar geleden mee werd begonnen

nadert nu eindelijk zijn voltooiing.

Op 9 februari 1962 werd door de voorzitter van de K.N.V.B. afdeling

Groningen, de heer Kijlstra een lezing gehouden met dia's betreffende

de spelregels van het voetbalspel.

Het is een zeer leerzame avond geworden welke werd bijgewoond door

25 leden.
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In de afgelopen wintermaanden werden verschillende klaverjas avonden

gehouden, waarbij op 22 februari de heer T.Nap als overwinnaar uit de

bus kwam.

Zaterdag 2 juni organiseerden de jeugdleiders een zeer geslaagde reis

voor de juniores per DAM bus naar Appelscha.

Op de feestavond ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de

v.v.Farmsum werden de volgende personen benoemd tot lid van

verdienste :

G.Reens

H.Kuiper

J. van den Berg

J.T.Kugel

Op de jaarvergadering d.d. 15 juni 1962 werd als lid van verdienste

benoemd : M.L.Haitsma
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Jaarvergadering v.v.Farmsum op 15 juni 1962

Op vrijdag 15 juni 1962 werd in café Kugel de algemene 

jaarvergadering welke werd bijgewoond door 24 leden.

Deze vergadering kon pas tegen 9 uur door de voorzitter worden 

geopend daar op het aanvangsuur nog niet voldoende leden aanwezig

waren.

Hierna volgden de notulen en het verslag van de penningmeester.

Vervolgens werd een voorstel naar voren gebracht om van clubhuis

te veranderen.

Na stemming bleek café Fermersheim als clubhuis te zijn gekozen.

Daar de voorzitter de heer Haitsma om gezondheidsredenen zijn

functie niet langer kan blijven uitoefenen werd in zijn plaats de

heer J.Kuiper gekozen.

De aftredende penningmeester de heer J. van den Berg werd met

meerderheid van stemmen herkozen.

Tot bestuursleden werden gekozen de heren G.Reens en H.Mulder.

De technische commissie bestaat na stemming uit de heren Bos,

J.Klok en W.Vos.

In de kascommissie hebben zitting de heer F.Bolt en de nieuw gekozen

B.Jansema.

De heer Haitsema bedankte de leden voor hun aanwezigheid waarna

hij het woord gaf aan de nieuwe voorzitter welke de aanwezigen

dankte voor zijn benoeming.
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Jan Steendam. Luppo Kuiper, Gerard Jager, Johan Keller en trainer Tauran
Harm Kroes, Jonnie Staal, Jan Windt

Henk Takens, Jacob Boven, Daniel Akollo, Wiepko de Groot, Johannes Doornbos
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Verslag seizoen 1962 - 1963

Evenals het voorgaande jaar werd weer met 3 senioren, 1 A junioren,

2 B junioren elftallen aan de competities van de K.N.V.B. 

deelgenomen, plus 1 pupillen elftal aan de onderlinge competitie 

welke werd georganiseerd door de v.v.Appingedam.

Daar in de loop van het afgelopen seizoen de technische commissie

bestaande uit de heren Bos, Klok, Nap en Vos om verschillende

reden bedankten werd hun taak op verzoek van het bestuur

bereidwillig overgenomen door de heren H.mulder en G.kuiper.

Het competitie verloop leverde voor het 1e elftal uitkomende in de

4e klasse K.N.V.B. voor de langdurige en strenge winter (van begin

november tot einde maart werd er geen competitie voetbal gespeeld)

fraaie resultaten op en gingen zelfs een tijdlang aan kop, maar

ondanks diverse oefenwedstrijden op besneeuwde velden werd

deze positie niet gehandhaafd en moesten uiteindelijk met een

3e plaats tevreden zijn.

Het 2e elftal leverde niet zulke goede resultaten als voorgaande

jaren en eindigde in de middenmoot.

Het 3e moest het afgelopen seizoen grote nederlagen slikken en

eindigde onderaan.

Van de junioren elftallen kon ook geen enkel elftal de kampioensvlag

hijsen, het beste resultaat leverde B1.

De heer Hilderdink die de laatste 2 jaren onze vereniging trainde is

naar de 2e klasser Hunsingo gegaan.

Tot op heden is er nog geen nieuwe trainer gevonden.
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Notulen van de algemene jaarvergadering gehouden op

vrijdag 12 juli 1963 in clubhuis Fermersheim

De voorzitter de heer Kuiper opent de vergadering met een woord

van welkom tot de aanwezige leden, hij betreurt het dat slechts

18 leden de moeite hebben genomen deze vergadering te bezoeken.

Spreker staat vervolgens stil bij het verloop van de competitie,

het spijt hem dat het 1e elftal dat er prachtig heeft voorgestaan,

het de laatste wedstrijden heeft laten afweten waardoor het

kampioenschap niet werd behaald.

Hij weet dit aan de ongeïnteresseerdheid van de spelers.

Hierna werden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen

door de secretaris.

Uit het verslag van de penningmeester vernamen wij dat de

inkomsten groter waren dan de uitgaven.

De helft van de inkomsten kwamen uit de toto, waaruit weer

duidelijk dat zonder deze toto inkomsten de financiën er slecht 

zouden voorstaan.

Namens de kascommissie bracht de heer F.Bolt verslag uit en

verklaarde de boeken in orde bevonden te hebben.

Van het bestuur traden de secretaris en de heer Reens bestuurslid af.

Daar er geen tegenkandidaten waren werden zij zonder stemming

herkozen.

Ter completering van het bestuur werd de heer J.Doornbos gekozen.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit, voorzitter J.Kuiper, secretaris

J.R.Kugel, penningmeester J.van den Berg, bestuursleden G.Reens

en J.Doornbos.

In de kascommissie werd gekozen D.van Vlaanderen, waardoor deze

commissie nu bestaat uit de heren B.Jansema en D.van Vlaanderen.

In de technische commissie hebben na stemming zitting genomen de

heren R.Mulder, G.Kuiper, B.Jansema en M.Tuik.

Voor jeugdleider gaven zich op de heren H.van der Wal en 

D.van Vlaanderen die zich tevens bereid verklaarden om hiervoor 

komende winter een cursus te volgen.

Vervolg zie blad 43

42



Vervolg van blad 42

Tijdens de rondvraag werden de volgende punten naar voren gebracht.

De heer Groeneveld verzocht de aanwezigen oud papier te willen

bewaren daar uit de inkomsten hiervan de jeugd ieder jaar een

reisje kan maken of eventueel een toernooi kan worden bekostigd.

De heer Bolt zag gaarne dat er strenger werd opgetreden tegen

spelers die te laat aanwezig waren.

De voorzitter antwoorde dat hieraan nog nader aandacht zal worden

geschonken.

De heer Reens zou gaarne zien dat ook bij het 2e en 3e elftal eens

een bestuurslid tijdens uitwedstrijden aanwezig was.

De voorzitter antwoorde dat hij dit in gedachten zou houden.

De heer van Vlaanderen was van mening dat wanneer de 1e elftal

spelers een aparte shirt zouden krijgen dit een stimulans zou zijn

voor de spelers om beter hun best te doen en zouden trachten door

bijvoorbeeld training tot deze uitverkorenen te mogen behoren.

Doordat hieraan echter hoge kosten verbonden zijn onder andere

aanschaf en het laten wassen van deze shirts achtte de vergadering

het niet verantwoord tot aanschaf hiervan over te gaan.

De penningmeester vroeg de vergadering hoe zij over een contributie

verhoging van de jeugd dachten, daar hij van mening was dat deze

jeugd grote sommen geld besteed bij cafetaria's en het daarom zeker

geen bezwaar zou zijn de huidige lage contributie te verhogen.

De leden gingen hiermede akkoord.

Deze contributie ziet er nu als volgt uit.

B junioren 75 ct per maand

A junioren fl.1,- per maand

Tevens werden de reiskosten voor supporters verhoogd en zo zullen

nu in het vervolg leden fl.1,50 niet leden fl.2,50 en de jeugd fl.1,-

moeten betalen.

Tegen half twaalf werd deze vergadering door de voorzitter gesloten.

B.Jansema
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Verslag seizoen 1963 - 1964

Afgelopen seizoen werd aan de K.N.V.B. competitie deelgenomen

door 3 senioren, 1 A junioren en 2 B junioren elftallen terwijl 1 pupillen

deelnam aan de onderlinge competitie welke door de v.v.Appingedam

werd georganiseerd.

De heer van Essen trainde onze vereniging met ingang van 

1 augustus 1963.

Het 1e elftal had een slechte start en moest na de eerste helft van

de competitie met een van de onderste plaatsen genoegen nemen

doch werkte zich uiteindelijk op tot de middenmoot.

Het 2e elftal deed het iets beter terwijl het derde onderaan in zijn

klasse eindigde.

Notulen van de algemene jaarvergadering 

op 10 juli 1964 in clubhuis Fermersheim

Voorzitter de heer Kuiper opende de vergadering om 8 uur.

Aanwezig waren 27 leden, wat men in vergelijking met voorgaande

jaren een goede opkomst mocht noemen

Hierna werden de notulen voorgelezen door de secretaris.

Uit het verslag van de penningmeester bleek dat de bus kosten

schrikbarend hoog waren, besloten werd zoveel mogelijk met eigen 

auto's het vervoer van de spelers te verzorgen.

Door aftreden van de penningmeester de heer van den Berg werd de

opengevallen plaats ingenomen door de heer Klok.

In de kascommissie werd naast D.van Vlaanderen de heer G.Kuiper

gekozen.

De technische commissie bestaat uit de volgende heren, P.Stubbe,

F.Kramer, B.Jansema, R.Mulder en G.Kuiper.

Tegen 11 uur werd de vergadering door de voorzitter

gesloten.
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Verslag seizoen 1964 - 1965

Aan de competitie werd deelgenomen door 4 seniores, 1 A junioren,

1 B junioren en 1 pupillen elftal.

Het 4e moest helaas halverwege de competitie door een teruggang

in spelers aantal worden teruggetrokken.

De seniores elftallen bleken in de competitie veelal niet opgewassen

tegen hun tegenstander.

Het 2e en 3e nemen op de ranglijst de onderste en op een na onderste

plaats in.

Het 1e elftal speelt aanstaande zondag 16 mei zijn laatste 

competitiewedstrijd tegen Bellingwolde, bij verlies zal het 1e elftal

degraderen naar de 1e klasse van de afdeling Groningen.

Daar onze geachte technisch commissie lid de heer Stubbe kwam te

overlijden en door het bedanken van de heren G.Kuiper en T.Kramer

bleven er slechts 2 technisch commissie leden over, niemand bleek

bereid de opengevallen plaatsen te bezetten zodat deze 2 

technische commissie leden voor een hopeloze taak kwamen te staan.

De juniores elftallen behaalden allen goede resultaten.
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Notulen van de algemene jaarvergadering 

op donderdag 13 mei 1965 in clubhuis Fermersheim

Op deze vergadering waren 43 leden aanwezig die door voorzitter

Kuiper welkom werden geheten uit het verslag van de penningmeester

bleek dat het afgelopen boekjaar kon worden afgesloten met een 

batig saldo.

Dit resultaat was vooral hier aan te danken dat in het afgelopen

seizoen het vervoer van de elftallen zoveel mogelijk met particuliere

auto's tegen kostprijs geschiedde.

Door het aftreden voorzitter van de heer Kuiper werd met algemene

stemmen in zijn plaats gekozen de heer J.Biesterveld.

De technische commissie werd tot 5 personen uitgebreid.

Hierin namen zitting de heren H.Kuiper, G.Reens, E.Kroes,

W.Groeneveld, en H.Jager.

Het bestuur ziet er uit als volgt.

Voorzitter J.Biesterveld, secretaris J.Kugel, penningmeester J.Klok,

leden J.Kroes en B.Jansema.

Als jeugdleider stelden zich beschikbaar J.Stoppels, M.Walters,

W.Groeneveld, E.Eiten en B.Schuurman.

De toto wordt verzorgd door G.Reens en B.Jansema.

Door vertrek van trainer van Essen kon in zijn plaats de heer 

G.Damhof worden aangezocht.

Hierna werd de vergadering door de voorzitter gesloten.
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Verslag seizoen 1965 - 1966

Aan de competitie werd deelgenomen door 3 seniores, 2 A juniores,

1 B juniores en 1 pupillen elftal.

Op 16 mei speelde het 1e elftal zijn laatste wedstrijd van het seizoen

1964-1965 tegen Bellingwolde.

In deze wedstrijd moest beslist worden wie van deze 2 clubs zou

degraderen, Bellingwolde had de beste papieren, daar zij aan een

gelijkspel voldoende hadden.

De 1e helft was geheel voor Bellingwolde en Farmsum mocht blij

zijn dat de tegenstander zo nonchalant met de kansen omsprong.

Met rust stond Farmsum met 1-0 achter doch na de rust kwam

Farmsum beter in zijn spel en door een penalty en nog 2 gave

doelpunten bleef Farmsum in de 4e klasse.

In het seizoen 1965-1966 startte het 1e zeer goed en halverwege

de competitie namen ze zelfs een van de bovenste plaatsen in doch

de tweede helft werden heel wat mindere resultaten geboekt en

moesten wij met een 3e plaats van onderen genoegen nemen.

Het 2e elftal deed het heel wat beter, na een spannende race met

Noordpool 3 en Neptunia 5 wisten deze jongens uiteindelijk de

kampioensvlag uit te steken.

De promotie wedstrijd die hierop volgde tegen Peize 4 werd door

2e met 11-1 gewonnen zodat na een 1 jarig verblijf in de 3e klas

afdeling Groningen het komend seizoen weer in de 2e klas

afdeling Groningen wordt gespeeld.

Eveneens werden de A junioren kampioen.

De vereniging heeft er dit seizoen een lichtinstallatie op het

trainingsveld bij gekregen terwijl tevens de kleedlokalen op het

elektrisch net aangesloten werden.

Dit bleek in de praktijk een heel grote verbetering allen is het jammer

dat er maar zo weinigen van de training gebruik maken.

Van het 1e elftal waren er gemiddeld niet meer dan 4 vertegenwoordigd.
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Willem Groeneveld, Jan Windt, Meidert Smit, Albert Wezeman, Dolf Klok Henkie Keller, Aaldrik Boerma Jakob Kroes
Eric Limburg, Henkie Parimama, Jakob Keller, Jaap Pentinga, Anuska Pariama

Arie Haanstra
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Notulen van de algemene jaarvergadering 

op zaterdag 18 juni 1966 in clubhuis Fermersheim

Aanwezig waren 21 stemgerechtigde leden toen voorzitter de heer

Biesterveld deze vergadering opende.

Uit het verslag van de penningmeester bleek dat onze vereniging

circa fl.700,- verlies had geleden, waardoor het bank tegoed tot

het minimum is geslonken.

De heer Klok trad als penningmeester af en werd vervangen door

E.Westerveld.

De technische commissie wordt door de volgende personen gevormd,

D.Woldendorp, J.Klok, K.Dekker, J.Mulder en H.Kuiper.

In de jeugdcommissie nemen zitting, W.Groeneveld, J.Stoppels,

J.Bult, J.Haan en B.Schuurman.

De toto-administratie zal verzorgd worden door de heer G.Reens.
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Verslag seizoen 1966 - 1967

Aan de competitie werd deelgenomen door 4 seniores, 1 A juniores,

1 B junioren, B junioren en 1 pupillen elftal.

Dit jaar is de omheining om het hoofd veld klaargekomen wat een

verbetering is.

Waarvoor de laatste jaren reeds werd gevreesd is dit seizoen 

gebeurd namelijk de degradatie van het 1e elftal uit de 4e klas 

K.N.V.B. en wij zullen nu in de 1e klasse van de afdeling Groningen 

moeten proberen het verloren terrein te herwinnen, wat echter een

zeer zware opgaaf zal zijn.

De training zal speciaal door de 1e elftal spelers beter bezocht

moeten worden dan het afgelopen seizoen.

Hier ligt een taak voor de elftalleiders om hierin verbetering aan te

brengen.

Het 2e elftal deed het uitstekend in de 2e klas afdeling Groningen

en bezette een 4e plaats.

Het 3e had een zeer goede start doch moesten doordat vele spelers

het 1e en 2e moesten completeren de laatste wedstrijden terrein

prijs geven.

Ook het 4e wist enkele wedstrijden te winnen

Bij de junioren waren het vooral de B'ers die zeer 

goede resultaten boekten en op de 2e plaats eindigden.
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Notulen van de algemene jaarvergadering 

op vrijdag 23 juni 1967 in clubhuis Fermersheim

Om 8 uur waren er 19 stemgerechtigde leden aanwezig.

Voorzitter de heer Biesterveld is zonder hiervan kennis te geven

weggebleven.

Er is nog verzocht telefonisch contact met hem te krijgen, doch er

bleek niemand bij hem thuis te zijn.

Penningmeester, de heer E.Westerhuis, had bericht gegeven dat hij

wegens een bruiloft niet aanwezig kon zijn.

Het verslag van de penningmeester werd daarom voorgelezen door

kascommissielid J.de Haan, die tevens verklaarde dat de boeken

in orde werden bevonden.

In de kascommissie bleek dat wij over de afgelopen jaar fl.392,32

winst boekten.

Er zijn echter nog rekeningen (onder andere van thee) over het

afgelopen niet binnen, zodat de aanwezigen toch geen zuiver beeld

konden krijgen van de financiële positie van de v.v.Farmsum, omdat

er wegens afwezigheid van de penningmeester hierover geen

afdoende antwoord gegeven kon worden.

Daar de voorzitter, de heer Biesterveld, aftrad, werd met algemene

stemmen de heer P.M.J.Kavelaars in zijn plaats benoemd.

Als bestuurslid werd de heer J.Klok benoemd.

Het bestuur is nu als volgt geformeerd, voorzitter P.M.J.Kavelaars,

secretaris J.R.Kugel, Penningmeester E.Westerhuis, bestuursleden

B.Jansema en J.Klok.

Als jeugdleiders hebben zich opgegeven, J.de Haan, H.Leeraar, 

J.Stoppels, G.Reens, J.Kroeze.

H.Leeraar zal de pupillen training verzorgen, terwijl nog naar een

trainer voor de B junioren en de A junioren wordt gezocht.

K.Stoppels werd bereid gevonden om als chauffeur op een busje

dienst te doen bij uitwedstrijden van de junioren.

In afwijking van voorgaande jaren zal als proef het komend seizoen

de technische commissie niet meer rouleren, doch zal een technisch

commissie lid tevens vaste leider van een elftal zijn.

Enig overleg tussen de technische commissie zal er wel moeten zijn,

doch over opstelling van een elftal zal alleen de betreffende

elftal beslissen.
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Vervolg van blad 51

Spelers die wegens ziekte of om andere redenen niet kunnen spelen

moeten zich uiterlijk zaterdags mondeling of schriftelijk voor 6 uur

afmelden bij hun leider, het is dus niet meer toegestaan dat bij het 

clubhuis wordt afgezegd.

Als leider van het 1e elftal werd de heer H.Nieuwenhuis gekozen

terwijl dit voor het 2e en 3e elftal J.Mulder en D.Woldendorp zullen

zijn

Tijdens de rondvraag informeerde J.Vos of het mogelijk zou zijn

s winters het kleedhokje te verwarmen.

Besloten werd dat genoemde spreker naar een 2e hands kacheltje

zal omzien en na overleg met het bestuur eventueel tot aanschaf zal

worden overgegaan.

Door J.Vos en R.Meyer zal getracht worden om het komende

winterseizoen enkele kaartavonden te organiseren.

De heer G.Kuiper is bereid het kleedhokje schoon te houden, als 

G.E.L.O. hiervoor als tegenvergoeding geen pachtprijs voor de verkoop

van snoep en limonade zou vragen.

Tenslotte werd met algemene stemmen een artikel gewijzigd van

het huishoudelijk reglement, welke als volgt zal luiden.

Artikel 9 - Het lidmaatschap eindigt door,

A. Opzeggen

B. Overlijden

C. Royement

D. Beëindigen van het lidmaatschap van de K.N.V.B.

Opzeggen dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris waarbij

met een opzegtermijn van 3 maanden rekening dient gehouden te

worden

Dit houdt in dat na ontvangst van de schriftelijke opzegging 3 volle

maanden contributie aan de vereniging verschuldigd is.
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Royement

a - Wegens niet nakomen van de geldelijke verplichting 

aan de vereniging geschied door het bestuur.

b - Wegens wangedrag, zo in als buiten de vereniging

geschiedt door de algemene vergadering met 2/3 der

uitgebrachte stemmen en wel op voordracht van het

bestuur of op een door tenminste 10 werkende leden

14 dagen voor de betrokken algemene vergadering

ingediend voorstel.

Degene die geroyeerd is verliest onmiddellijk alle rechten uit het 

lidmaatschap voortvloeiende, hij is evenwel gehouden alle 

ingegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na

te komen.

Tegen 11 uur werd de vergadering gesloten.
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Verslag seizoen 1967 - 1968

Aan de competitie werd deelgenomen door 3 seniores elftallen,

Een A junioren, B junioren en pupillenelftal.

Ondanks dat het 1e elftal het dit seizoen een klasse lager mocht

proberen is zij er niet in geslaagd het verloren gegane terrein te

herwinnen, maar moest met een 3e plaats van onderen genoegen

nemen.

Het 2e elftal kon net degradatie uit de 2e klas voorkomen.

Het 3e elftal welke in de nieuw gevormde 4e klasse speelde deed

het zeer goed en eindigde in de bovenste regionen.

De junioren elftallen hebben zich uitstekend geweerd en eindigden

allen in de bovenste regionen.

Op 17 februari 1968 overleed tot onze ontsteltenis onze geachte

bestuurslid, tevens lid van verdienste van onze vereniging, 

de heer G.Reens.

Onze vereniging heeft met zijn heengaan een groot verlies geleden.
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Jaarvergadering v.v.Farmsum 30 mei 1968

in clubhuis Fermersheim

Door voorzitter de heer Kavelaars werd tegen half negen deze

vergadering geopend welke door 19 stemgerechtigde leden werd

bijgewoond.

Uit het verslag van de penningmeester vernamen wij dat het

afgelopen seizoen met een batig saldo kon worden afgesloten.

Uit het verslag van de kascommissie bleek dat de boeken klopten.

In de kascommissie hebben nu zitting J.Mulder en als nieuw

gekozene J.van der Laan.

Daar er zich bij de bestuursverkiezing geen tegenkandidaten melden

werden de bestuursleden Kugel en Jansema herkozen.

De heer Damhof werd bedankt als trainer in verband met de hoge

kosten hieraan verbonden, hiervoor vonden wij 1e elftal speler J.Vos

bereid om het komende seizoen de training te verzorgen.

Besloten werd met ingang van 1 augustus 1968 de contributie voor

senioren te verhogen tot fl.3,- uitgezonderd scholieren.

Tegen 10.30 uur werd deze vergadering gesloten.

Farmsum, 30 mei 1968

Barend Jansema, Jan van der Laan, Jaap Mulder, Henk Sprong,

Hans Dunzink, Jan Stoppels, Dick Dekker, Aaldrik Boerma, Jan Klok

Geert Bult, Wim Veldhuizen, Eddy Eenhoorn, Koos Broekema,
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Verslag seizoen 1968 - 1969

Aan de competitie werd deelgenomen door 3 seniores elftallen,

1 A junioren, 1 B junioren en 1 pupillen elftal.

Het 1e elftal dat nog 1 wedstrijd moet spelen eindigt in de

middenmoot.

Het 2e elftal deelt met Loppersum 2 de 2e plaats in de 3e klasse

afdeling Groningen.

Het 3e elftal speelde aardig maar moest met 1 van de onderste 

genoegen nemen, mede doordat dit elftal 2 punten in mindering 

kreeg wegens niet opkomen.

De A junioren waren ingedeeld in een sterke klasse maar weerden

zich geducht.

De B junioren konden het niet bolwerken en uitslagen van 10-0

waren geen zeldzaamheid, hierdoor liep de animo terug, slechts

enkele jongens kwamen tenslotte maar op, waardoor het bestuur

zich genoodzaakt zag dit elftal terug te moeten trekken hetgeen 

de vereniging fl.40,- aan boete heeft gekost.

Wegens ziekte van technisch commissie lid H.Thielpape en

werkzaamheden van D.Woldendorp was er niet iedere zondag

een technisch commissie lid voor ieder elftal beschikbaar.

Het zou voor een goed functioneren van de technische commissie

wenselijk zijn wanneer zich hiervoor meer personen beschikbaar

stelden.

Farmsum, 1 juni 1969
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Jaarvergadering v.v.Farmsum op vrijdag 6 juni 1969

in clubhuis Fermersheim

Op deze vergadering welke door voorzitter Kavelaars werd geopend,

waren 34 stemgerechtigde leden aanwezig.

De voorzitter gaf een verslag over het afgelopen seizoen.

De penningmeester deelde de vergadering mede dat het afgelopen

seizoen financieel gunstig was verlopen.

Door inkomsten uit de toto kon een batig saldo worden geboekt.

In de kascommissie hebben nu zitting Buisman en Stalman.

Het 1e elftal zal worden samengesteld door leider J.Stoppels en

de trainer, terwijl voor het 2e elftal B.Jansema en H.Thielpape zich

beschikbaar stelden.

Voor het 3e elftal werd J.westerhuis gekozen, die tevens een groot

aandeel van de toto op zich zal nemen.

Als jeugdleider voor de A junioren stelde zich B.de Boer beschikbaar

terwijl voor de pupillen Geurtsen als leider zal optreden.

De heer Kavelaars voorzitter en de heer Klok bestuurslid, 

werden herkozen.

Als trainer werd de heer W.Lamain aangesteld.

Tegen 11 uur werd de vergadering door de voorzitter gesloten.

Farmsum, 6 juni 1969
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Verslag seizoen 1969 - 1970

Aan de competitie werd deelgenomen door 3 senioren, 1 A junioren,

1 B junioren, en een pupillen elftal.

Het 1e elftal sloot het seizoen of met een uitstekende 3e plaats.

Het 2e elftal was in de 3e klasse afdeling Groningen ver uit de

sterkste en kon de kampioensvlag hijsen wat tevens promotie naar

de 2e klas betekent plus een nieuw shirt voor iedere speler.

Ook het 3e kan terugzien op een goed seizoen.

De A junioren dachten voor het seizoen reeds kampioen te worden

doch de Fivel werd de grote struikelblok.

De pupillen deden aardig werk, jammer echter dat de heer Geurtsen

zich tijdens het seizoen bedankte als leider van de pupillen.

De v.v.Farmsum prijst zich echter gelukkig dat Groeneveld senioren

en Groenveld junior en Buisman zich hiervoor direct beschikbaar

stelden.

Door training en oefenwedstrijden werd de animo bij de jeugd weer

gewekt en na 2 maanden is het aantal bij de pupillen van een tiental

nu gestegen tot circa 35.

De v.v.Farmsum is dank verschuldigd aan deze leiders.

Op het terrein is men van gemeentewege doende een nieuw 

kleedlokaal te bouwen welke het komend seizoen gebruikt kan

worden.

Het seizoen verliep voor 2 van onze spelers minder gelukkig, door

beenbreuk werden uitgeschakeld Groeneveld en Kappen.
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Jaarvergadering v.v.Farmsum op donderdag 4 juni 1970

in clubhuis Fermersheim

Op deze vergadering waren 20 leden die door voorzitter Kavelaars 

welkom werden geheten om 8.15 uur.

Nadat hij zij opening speech had gehouden werden de notulen

voorgelezen.

Uit het verslag van de penningmeester bleek weer dat de vereniging

dankzij de toto aan zijn verplichtingen kon blijven voldoen.

In de kascommissie werd naast H.Stalman, W.Groeneveld gekozen.

De periodiek aftredende bestuursleden Jansema en Kugel en

Westerhuis werden herkozen daar geen tegenkandidaten

waren opgegeven.

Als leider grensrechter stelde J.Stoppels zich weer beschikbaar,

het 2e elftal wordt door J.Thielpape begeleid terwijl dit voor het 3e

Jansema en P.Meyer voor het 4e zal zijn.

Als jeugdleiders worden aangesteld Groeneveld senior en 

Groeneveld junior en Buisman.

Besloten werd dat ieder senior speler gratis een shirt van de

vereniging zal krijgen.

Er werd een feestcommissie benoemd die in het winter seizoen

voor aangenaam contact zal zorgen, hierin namen zitting J.Mulder,

G.Kamminga, E.Westerhuis, J.Stoppels, W.Buisman, J.van der Laan

en M.Stoppels.

Jaap Pentinga - Wiebe Stoppels - Feiko van Driesum - Thijs Bakker
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Verslag seizoen 1970 - 1971

Aan de competitie werd deelgenomen door 4 senioren elftallen,

een C en een pupillen elftal.

De verwachtingen welke er voor het 1e elftal bestonden zijn niet

helemaal uitgekomen.

Meer dan een plaats in de middenmoot was niet voor dit elftal

weggelegd in de 1e klas afdeling Groningen.

Het 2e elftal draaide goed met de kopgroep in de 2e klas

afdeling Groningen mee.

Het 3e elftal kon zelfs een keer niet opkomen daar er slechts 7

spelers aanwezig waren.

Het 4e elftal speelde leuke wedstrijden doch ook voor hen was

niet meer dan 1 van de onderste plaatsen weggelegd.

De junioren hebben zich uitstekend geweerd en gooiden hoge ogen.

Aan het einde van het seizoen werd afscheid genomen van 

W.Lamain, wegens ziekte van zijn vrouw.

Gert Zeemering, Jaap Mulder, Jaap Pentinga, Henk Dunzink,

Jan Kugel, Jan van der Laan, Aaldrik Boerma, Wiebo Lamain

Feiko van Driesum, Gerard Kamminga, Mayo Stoppels, Follie Kamminga,

Wiebe Stoppels, Geert Bult 60



Verslag algemene ledenvergadering op zaterdag 5 juni 1971

aanvang 3 uur in clubhuis Fermersheim

Aanwezig waren 20 stemgerechtigde leden die door voorzitter 

Kavelaars welkom werden geheten.

De voorzitter deelde mede dat overeenkomst was bereikt met

de heer Dekker uit Appingedam die de senioren het komend 

seizoen zal trainen.

Penningmeester Westerhuis constateerde het afgelopen jaar een

klein verlies.

In de kascommissie namen zitting W.Groeneveld en als nieuw

benoemde J.van der Laan.

De aftredende voorzitter was bereid nog 1 jaar te blijven zitten.

J.Klok werd herkozen als bestuurslid.

Besloten werd leden die herhaalde malen door de K.N.V.B. werden

bestraft als lid te bedanken.

In de technische commissie namen zitting B.Jansema 1e elftal, 

H.Thielpape 2e elftal en P.Meyer 3e elftal.

J.Stoppels stelde zich beschikbaar als grensrechter voor het 1e elftal.

Farmsum, 6 juni 1971
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Verslag seizoen 1971 - 1972

Het afgelopen jaar is betreft het voetballen niet ongunstig geweest.

Het 1e elftal en 2e elftal eindigden in hun klasse mee aan de kop.

Het 3e elftal deed het niet zo best en kwam in de onderste regionen

terecht.

Onze junioren hebben zich goed gehandhaafd 

waarbij de C junioren uitblonken.

De trainingsavonden werd wat betreft ons 1e elftal betreft goed

bezocht.

De rest van onze spelers (enige uitzonderingen daargelaten 

geloofde het meestal wel.

Wat daarvan de oorzaak is, weet ik niet, maar ik wil toch die 

spelers aanraden om ook eens de training te bezoeken, als ze 

het kunnen wachten, het komt hen zelf en de club ten goede.

Want het is me het afgelopen seizoen vaak opgevallen dat er

heel wat spelers zijn die een helft van de wedstrijd voor 100%

inzet hebben maar na rust tot 50% terug vallen, wat niet nodig

is als ze regelmatig de training bezoeken.

Dan zijn er het afgelopen seizoen weer enige spelers bestraft

door de K.N.V.B. wegens overtreding van spelregels met als

sluitstuk de affaire van onze A aspiranten waarmee ik

jongleden dinsdag voor de strafcommissie ben geweest.

Wat de uitslag wordt is nog niet bekend, maar dat dit niet mals

is, daar ben ik van overtuigd.

Ik wil dan ook onze leden vragen om zich in de toekomst een

beetje te beheersen, dat zulke incidenten vermeden worden,

want het bezorgt onze vereniging een slechte naam zowel bij

onze tegenstanders als bij de K.N.V.B., wat dinsdagavond

duidelijk door de strafcommissie naar voren werd gebracht en

de boetes daaraan verbonden zijn ook niet mals en als er dan

ook nog goederen van een ander worden vernield is dat voor het

bestuur niet aangenaam.
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Vervolg van blad 62

Wat onze leden aantal betreft zijn we niet zwakker geworden.

Drie senioren zijn naar een andere vereniging gegaan en we

hebben ongeveer het dubbele er voor terug gekregen.

En wat de junioren en welpen betreft zijn we nog steeds in stijgende lijn

Dan hebben onze 1e elftal spelers allemaal een voetbaltas gekregen

van de firma Boerma in Farmsum.

Die door onze voorzitter in dank zijn aangenomen.

Dit was dan een kort verslag van de belangrijkste gebeurtenissen 

van het afgelopen seizoen

Oud 1e
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Verslag algemene ledenvergadering 

op donderdag 8 juni 1972 in clubhuis Fermersheim

Aanwezig 28 stem gerechtigde leden, die door voorzitter Kavelaars

hartelijk welkom worden geheten.

Na eerst enige leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de

vereniging te hebben bedankt ging men over naar het jaarverslag

en notulen van de vorige vergadering.

Welke door de plaats vervangende secretaris werden voorgelezen

en zonder op of aanmerkingen door de vergadering aangenomen en

door de voorzitter getekend.

Het verslag van de kascommissie dat door W.Groeneveld werd

voorgelezen, omdat de penningmeester niet aanwezig kon zijn,

vermelde een klein verlies het afgelopen jaar van fl.499,19.

In de kascommissie werden benoemd J.van der Laan en W.Buisman.

Het punt bestuursverkiezing bracht nogal wat veranderingen 

omdat de voorzitter en de secretaris beiden hadden bedankt.

Onze voorzitter dankte eerst de heer Kugel voor al het werk dat hij

als secretaris de afgelopen 10 jaar voor de vereniging had gedaan

en bood hem als waardering voor zijn werk een boekenbon aan.

Het bestuur werd daarna als volgt gekozen,

J.Klok - voorzitter H.Sprong - bestuurslid

W.de Groot - secretaris M.Stoppels - bestuurslid

E.Westerhuis - penningmeester B.Jansema - bestuurslid

Tot elftal leiders werden herkozen,

B.Jansema - 1e elftal

H.Thielpape - 2e elftal

P.Meyer - 3e elftal

Grensrechter voor het 1e elftal J.Stoppels.

De contributie wordt gebracht voor fl.3,- op fl.4,50 voor de senioren.

Voor het herstellen van de verlichting op het veld gaven de volgende

spelers zich op,

Kamminga - G.Bult - H.Sprong - J.Mulder - Groothuis - 

Groeneveld junior - V.Hoogen - Buisman en Boerma.
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Vervolg van blad 64

Voor de oefenwedstrijden van het 1e elftal en 2e elftal zitten we vol.

P.Meyer en C.Staal zullen proberen om wedstrijden voor het 3e elftal
te krijgen.

Bij de rondvraag werd het woord gevraagd door 4 leden.

1 - E.van Iren wilde graag een paar dekens om bij ongevallen te 

gebruiken.

Wat toegezegd werd.

2 - G.Bult was het niet eens met de schorsing van spelers die te

laat komen bij de wedstrijden.

De voorzitter was het daar wel mee eens, maar het is moeilijk voor

het bestuur om straffen uit te delen als de elftalleiders het niet

doorgeven.

3 - M.Stoppels zou graag zien dat er ook eens enige leden van 

Farmsum werden opgegeven voor het G.V.B. elftal

Aan het einde van de vergadering bedankte de nieuwe voorzitter

de heer Kavelaars voor het werk dat hij voor de v.v.Farmsum had 

gedaan en overhandigde hem een klein aandenken.

De heer Kavelaars overhandigde als afscheidsgeschenk de nieuwe

voorzitter een voorzittershamer, welke in dank werd aanvaard.
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Verslag algemene ledenvergadering op woensdag 13-6-1973

in clubhuis Fermersheim

Aanwezig waren 34 stemgerechtigde leden die hartelijk welkom

werden geheten door de voorzitter J.Klok.

Na eerst de heer Westerhuis, die aftrad als penningmeester, te

hebben bedankt voor het vele werk dat hij had gedaan voor de

vereniging, gaf hij het woord aan de secretaris die overging tot

het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering en het

verslag van het afgelopen jaar, die zonder op of aanmerkingen

door de vergadering werden goedgekeurd en door de voorzitter 

getekend.

Uit het verslag van de penningmeester bleek dat de v.v.Farmsum

het afgelopen seizoen een verlies had geleden van fl.1851,70

De controle van de kas, was om even de woorden van de heer

Buisman, van de kascommissie, te gebruiken op een prettige

manier geregeld, en alles was in orde bevonden.

In de kascommissie werd als nieuwe man gekozen 

de heer E.van Iren, terwijl de heer Buisman voor de 

2e keer zitting nam, in de kascommissie.

Het punt bestuursverkiezing bracht geen grote 

wijzigingen met zich mee, daar allen een nieuwe 

penningmeester diende te worden gekozen.

In deze vacature werd voorzien door de heer M.Stoppels, 

die met algemene stemmen werd gekozen door de vergadering.
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Vervolg van blad 66

Het bestuurslid B.Jansema, was aan de beurt om af te treden 

doch werd met algemene stemmen herkozen.

Tot elftalleiders werden herkozen de heer,

B.Jansema, 1e elftal

H.Thielpape, 2e elftal

P.Meyer, 3e elftal

Zoals uit het verslag bleek van de penningmeester diende aan de

financiële positie van v.v.Farmsum nodig wat worden gedaan.

De contributie werd daarom dan ook gebracht van fl.4,50 op fl.6,-

voor de senioren

Het punt van de toto bracht enige moeilijkheden met zich mee,

voor het bestuur, daar de heren E.Kroes en J.Westerhuis, die dit

werk jaren hadden gedaan bedankt hadden.

In de vergadering kwamen geen personen naar voren, die voor dit

werk in aanmerking wilden komen, zodat het bestuur zich nader

zou beraden wie voor deze functies in aanmerking zouden komen.

Er werd in de vergadering door de voorzitter naar voren gebracht

dat de v.v.Farmsum dat de v.v.Farmsum in het nieuwe seizoen 

zou uitkomen met een 4e elftal en een A junioren team.

Dit was mogelijk geworden doordat er zich 23 nieuwe leden hadden

aangemeld, terwijl er maar 4 waren vertrokken.

De oefenwedstrijden voor het 1e elftal waren geregeld terwijl voor

het 2e elftal en A elftal nog zou worden gezorgd.

Bij de rondvraag werd het woord gevraagd door 3 leden.
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Verslag algemene ledenvergadering op

vrijdag 28 juni 1974 in café Werfzicht

exploitant B.oosten

Aanwezig waren 26 stemgerechtigde leden, die hartelijk welkom 

worden geheten door voorzitter J.Klok.

Nadat hij nog eens in vogelvlucht had teruggeblikt op het afgelopen

jaar, gaf hij het woord aan secretaris W.de Groot, die overging tot

het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering en het verlag

van het afgelopen jaar, dat zonder op of aanmerkingen door de

vergadering werd goedgekeurd en door de voorzitter getekend.

Uit het financieel jaarverslag van de penningmeester bleek dat de

vereniging het afgelopen seizoen een batig saldo had van fl.3401,98

De controle van de kas, werd uitgevoerd door de heren E.van Iren

en W.Buisman, werd in orde bevonden.

In de kas commissie werd als nieuwe man gekozen de heer

W.Buisman terwijl de heer van Iren voor de 2e keer zitting nam, 

in de kascommissie.

Vervolg zie blad 69
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Vervolg van blad 68

Het punt van de bestuursverkiezing, bracht de volgende wijzigingen

met zich mee.

Om als 2e secretaris op te treden, werd bereid gevonden

mevrouw J.Veldhuizen-Spieker, terwijl de heer Franke met 

algemene stemmen werd gekozen als nieuw bestuurslid.

Ook H.Sprong werd, nadat hij midden in het seizoen de

heer Stoppels had vervangen herkozen als penningmeester.

Elftalleidersverkiezing.

De elftalleiders van het 1e elftal, 2e elftal, 3e elftal en

4e elftal, respectievelijk de heren Jansema, Thielpape,

en van Iren werden herkozen.

Alleen het 3e elftal bracht problemen met zich mee, daar

de huidige leider P.Meyer overschrijving had aangevraagd

naar Eems Boys.

Het bestuur zou zich hierover beraden en later werd de

heer E.de Vries bereid gevonden op te treden als leider.

De contributie werden voor het nieuwe seizoen als volgt,

Senioren - geen wijzigingen

A junioren - van fl.3,50 naar fl.4,00

C junioren - van fl.1,75 naar fl.2,25

Welpen en pupillen - van fl.1,25 naar fl.1,25

Voor het nieuwe B junioren team bedroeg de contributie fl.2,75

Het punt van het reisgeld werd nogmaals besproken.

Er was reeds midden in het seizoen afgesproken dat, ieder die bij

uitwedstrijden met een ander in de auto meereisde fl.2,- zou

betalen, doch dit werd meermalen vergeten.

De voorzitter drukte iedereen op het hart hieraan aandacht te besteden.

Het punt van de toto bracht geen goed nieuws, daar door de voorzitter

naar voren werd gebracht, dat Farmsum het nieuwe seizoen niet meer

mee kan doen daar de toto voor de vereniging verlies bracht, en hij

vond dit niet verantwoord om nog voor enige leden mee te blijven doen.

Op deze vergadering werd tevens gekozen een jeugdcommissie,

die bestaat uit de volgende personen,

Elle de Vries

Wim Buisman

Wim Groeneveld

Harrie van Hogen

Tot voorzitter werd gekozen de heer Elle de Vries.
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Vervolg van blad 69

De teams werden als volgt verdeeld,

A junioren - J.Klok

B junioren - W.Buisman

Pupillen - W.Groeneveld

Welpen - H.van Hogen

Voor de nieuwe jeugdleiderscursus gaven de volgende personen zich op,

A. Boerma, W.Buisman,B.Jansema, J.Klok, H.van Hoogen en E.de Vries.

Bij de rondvraag vroegen 9 personen het woord.

Om half twaalf sloot de voorzitter deze zeer

levendige vergadering.
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Jaarverslag seizoen 1974 - 1975

Aan de competitie van het afgelopen seizoen 1974-1975 werd door de

v.v.Farmsum deelgenomen met 8 elftallen, te weten 4 senioren,

1 A junioren, 1 B junioren, 1 C junioren en een welpen elftal.

Voor het eerste elftal was de competitie zeer succesvol.

In de eerste helft van de competitie draaide het elftal bijzonder goed

en bezette het de eerste plaats op de ranglijst.

Maar naarmate het einde in zicht kwam en men het kampioenschap

begon te ruiken, gingen de zenuwen parten spelen.

Het spel werd veel te gespannen en hiervan werd geprofiteerd door

de tegenstanders.

Op het allerlaatste moment moest het de eerste plaats prijsgeven,

waardoor de v.v.Harkstede het kampioenschap behaalde.

Farmsum eindigde op een gedeelde 2e/3e plaats met P.J.C. zodat

een beslissingswedstrijd noodzakelijk was om uit te maken wie

uiteindelijk 2e zou worden en het recht had op spelen van een promotie

wedstrijd tegen de nummer 2 van klasse 1A voor de 3e  promotie 

plaats naar de K.N.V.B.

De wedstrijd tegen P.J.C. werd voor een duizendkoppig publiek

gespeeld op het sportpark te Scheemda.

Deze wedstrijd werd met 3-1 gewonnen.

Nu was er nog 1 hindernis te nemen in de vorm van de promotie

wedstrijd Farmsum - Westerbroek.

Deze wedstrijd werd gespeeld in het stadspark te Groningen.

Ook hier kwam Farmsum zegevierend uit de strijd tevoorschijn, de

wedstrijd werd met 2-1 gewonnen.

Na 8 jaar in de G.V.B. gespeeld te hebben is het nu dan toch gelukt

de 4e klasse K.N.V.B. weer te bereiken.

Tevens was dit een leuk afscheid voor onze trainer-speler, de heer

 J.Dob, die voor het volgend seizoen als contract speler uitkomt voor 

de Sport Club Veendam.
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Vervolg van blad 72

Het 2e elftal heeft onder leiding van de heer H.Thiepape beslag weten

te leggen op de 2e plaats in hun klasse.

ook voor dit elftal was dit seizoen dus succesvol.

een kampioenschap zat er echter niet in.

Misschien dat dit het volgend jaar wel lukt.

Een vereiste is dan wel dat de spelers regelmatig de training

bezoeken. (zonder training geen resultaat)

Harrie Havinga, Wiepko de Groot, Willem de Vreede, Krieno Haan, Barend Jansema

Jan Rijnsbergen, Wim Buisman, Arie Strijbos, Jan Viel, Eltje Westerhuis, Meint Smit

Het 3e elftal en 4e elftal onder leiding van de heren E.de Vries en

E.van Iren begonnen de competitie hoopvol.

Het 4e elftal stond zelfs geruime tijd bovenaan.

Doch na de winterstop lieten verschillende spelers deze elftallen in

de steek door zonder opzegging telkens weg te blijven.

De elftallen moesten worden aangevuld met A junioren om niet elke

week met 8'a 9 man in het veld te verschijnen het resultaat was dan

ook dat beide elftallen in de middenmoot eindigden.

Het is betreurenswaardig dat we spelers met zo'n mentaliteit hebben

Niet alleen het elftal wordt er de dupe van, ook de vereniging krijgt

hierdoor een slechte naam.
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Ook onze jeugdelftallen hadden dit seizoen met allerlei moeilijkheden

te kampen.

Om met de kleintjes te beginnen

De E junioren waren ingedeeld bij, Neptunia, Holwierde, Appingedam,

De Pelikanen en Eemsboys.

Spijtig genoeg behaalden deze jongens in 9 wedstrijden niet 1 puntje.

De noodzaak van een jeugdtrainer is hier wel gebleken, want er werd

niet 1 maal gedoelpunt.

Toch moeten we over mensen zoals Alfred Mulder, Wim Buisman,

Wim Groeneveld en Jan van Dijken, die hun vrije tijd de jeugd van de

v.v.Farmsum trainen, onze waardering en dank uitspreken.

In het begin van de competitie was Harrie van Hoogen jeugdleider van

de welpen, maar na diens vertrek werd deze taak overgenomen door

Afred Mulder.

Ondanks alle nederlagen bleef de sfeer goed, wat een compliment voor

deze E junioren en hun leider mag heten.

De C junioren waren ingedeeld bij, Eemsboys 2, Froombosch, Corenos,

Neptunia 5, L.V.C, Wagenborger Boys, Loppersum, De Pelikanen 1 en

Holwierde 1.

Onder leiding van W.Groeneveld speelden deze junioren 10

wedstrijden en behaalden 4 punten.

Jammer genoeg was de competitie niet in zijn geheel uit te spelen

door de vele afgelastingen.

De B junioren waren ingedeeld bij Neptunia 3, Froombosch,

Loppersum, Noordpool 2, Poolster, Stedum, T.E.O., Corenos 2,

De Fivel, L.V.C. en Holwierde.

De B junioren begonnen met 16 spelers aan de competitie.

Aan het einde waren er nog maar 12 over.

Door dit kleine aantal spelers was het voor jeugdleider Wim Buisman

vaak moeilijk een compleet team te krijgen.

Toch behaalden deze jongens uit 10 wedstrijden nog 8 punten.

Dit lage aantal wedstrijden is evenals bij de C junioren te wijten aan

de vele afgelastingen.

Een heet hangijzer was en is het vervoer voor de B en C junioren.

De welwillende ouders en senioren te nagesproken waren er weinig

auto bezittende leden bereid om een vrije zaterdagmorgen of middag

op te offeren voor deze jongens.
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De A junioren begonnen de competitie met enkele tegenslagen,

vanwege het bedanken van een aantal spelers, waaronder de keeper.

Deze jongens begonnen de competitie dan ook met precies 11 man.

Ondanks dit bleef de stemming echter goed.

De training werd erg slecht bezocht en vaak werd er door enkele

spelers dan ook nog met de pet naar gegooid.

Gelukkig is hier de laatste tijd verbetering in gekomen en als dat zo

blijft doorgaan, (waar we vast op rekenen) kunnen we de nieuwe

competitie met vertrouwen tegemoet zien.

Een verheugend feit is dat in de wintermaanden de volgende 4

Farmsumleden zijn geslaagd voor de jeugdleiderscursus,

J.Klok, B.Jansema, A.Boerma en E.de Vries.

Door de feestcommissie werden er gedurende de wintermaanden

6 contactavonden georganiseerd.

Op deze avonden werd er gesjoeld en geklaverjast.

Winnaar bij het kaarten werd de heer G.Bult, terwijl mevrouw Kuiper

winnares werd bij het sjoelen.

Deze avonden zijn zeer in de smaak gevallen en voor herhaling vatbaar.

Op 14 juni werd het seizoen afgesloten met de jaarlijkse feestavond.

Tevens werd er deze avond afscheid genomen van onze trainer, de

heer Jonk.

Voor het nieuwe seizoen hebben we de heer D.Bouwman als trainer

gecontracteerd.

Hij werd deze avond aan de leden voorgesteld

In februari werd er een verloting georganiseerd, waarvan de trekking

op 15 april plaats vond in café Werfzicht.

Alle loten waren in afzienbare tijd verkocht, zodat ook hier van een

succes gesproken kan worden.
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Van de G.C.L.D. kregen we het onplezierig bericht dat we met ingang

van 1 mei onze velden moesten verlaten, omdat dit terrein verkocht is

als industrie terrein

Het alternatief hiervoor was dat het 1e elftal en 2e elftal moesten

uitwijken naar het sportpark Centrum, terwijl we voor de overige

elftallen 2 velden toegewezen kregen op het sportpark Uitwierde.

Deze oplossing is van tijdelijke aard.

Door de G.C.L.O. is ons toegezegd dat we in september 1976 ons

nieuw spotpark Tuikwerd in gebruik kunnen nemen.

Op 5 mei is er, in het kader van de bevrijdingsfeesten een wedstrijd

gespeeld tussen Eemsboys en Farmsum.

Deze wedstrijd werd met 2-0 in ons voordeel beslist.

Aan het einde van het seizoen hebben 7 spelers overschrijving

aangevraagd, terwijl er tevens 7 nieuwe leden zijn bijgekomen.

Het bestuur, wenst u allen een prettige vakantie toe en hoopt u

allen in een goede gezondheid bij aanvang van het nieuwe seizoen

weer te zien.

Andre van koldam, Fenno Oosten, Be Jager, Harm de Vries, Roelf Dijk, Jan Klok
Jan Beuze, Alfred Mulder, Jan Dijk, Jaap Strijbos, Derk Reiffers, Hans Uden
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Verslag algemene ledenvergadering op vrijdag 20 juni 1975

 in café Werfzicht

Op deze vergadering zijn 21 stemgerechtigde leden aanwezig.

De voorzitter, de heer Klok opent de vergadering en heet iedereen

van harte welkom.

Hij verontschuldigt de penningmeester, de heer Sprong, voor zijn

afwezigheid in verband met een operatie.

Hierna geeft hij het woord aan de secretaresse, mevrouw

H.J.Veldhuizen-Spieker, die overgaat tot het voorlezen van de 

notulen van de vorige vergadering.

Deze worden zonder op of aanmerkingen door de vergadering

goedgekeurd en door de voorzitter getekend.

De voorzitter bedankt de secretaresse voor het uitvoerig verslag en

vraagt dan het commissie lid de heer W.de Groot, het financieel van

de penningmeester voor te lezen.

Uit dit verslag blijkt dat we het afgelopen seizoen financieel goed

gedraaid hebben.

Voor het volgend seizoen ziet het er echter minder uit en daarom

stelt het bestuur een contributie verhoging voor.

De contributie wordt als volgt,

Seniores fl.7,50 per maand

A juniores fl.5,- per maand

B juniores fl.3,50 per maand

C juniores fl.3,- per maand

Pupillen en Welpen fl.2,50 per maand

Donateurs fl.10,- per maand

Deze verhoging wordt door de leden aanvaard en gaat 1 september

1975 in.

De samenstelling van het bestuur wordt het volgend seizoen als volgt,

voorzitter - J.Klok

penningmeester - H.Sprong

secretaresse - H.J.Veldhuizen-Spieker

commissarissen - W.de Groot

- E.F.de Vries

De kascommissieleden treden beiden af.

Hiervoor stellen de heren B.Jansema en G.Bult beschikbaar.
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Het bestuur stelt voor een donateurs huis aan huis werf actie te

houden in Farmsum.

De heer G.Bult stelt echter voor ieder lid 5 donateurskaarten te

geven om deze aan familie of kennissen te verkopen.

Hiervoor is erg veel belangstelling.

De voorzitter deelt mee dat we in het komende seizoen met 3 senioren

en 4 junioren elftallen de competitie ingaan.

De elftalleiders zijn voor het,

1e elftal - B.Jansema

2e elftal - H.Thielpape

3e elftal - W.Groeneveld senior

Omdat de heer W.Groeneveld senior niet altijd beschikbaar is,

wordt W.Groeneveld junior zijn waarnemer.

Barend Jansema, Wim Buisman, Kees Bakker, Be Jager Kasper Smit,
Follie Kamminga, Mans Faber, Drewes Bouwman

Rudie Regensburg, Jaap Strijbos, Hendrik de Vries, Engbert Bakker,
Jaap Pentinga, Aaldrik Boerma, Jaap Mulder

Als klacht komt hierbij naar voren dat de communicatie tussen de

elftalleiders en het bestuur erg slecht is.

Afgesproken is hierin verandering te brengen en eenmaal per maand

bijeen te komen.
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Bij de jeugd zijn de elftalleiders als volgt,

pupillen en welpen - W.de Groot

C junioren - W.Groeneveld junior

W.Groeneveld is in het begin van de competitie niet beschikbaar.

De heer E.F.de Vries neemt hem tijdelijk waar.

B junioren - W.Buisman

A junioren - J.Klok en A.Boerma

Het vervoer probleem van de jeugd komt naar voren.

Besloten wordt dat de ouders van de jeugdleden hiervoor schriftelijk

worden benaderd, terwijl de heer W.de Groot in het vervolg het vervoer

van de jeugd zal regelen.

Hierna reikt de voorzitter jeugdleider emblemen uit aan de geslaagden

van de jeugdleiderscursus, de heren J.Klok, B.Jansema, A.Boerma en

E.F.de Vries.

Voor de nieuwe jeugdleiderscursus geven zich op de heren W.de Groot

en K.Keller.

De voorzitter deelt mede dat het dumphuis Kappen bereid is gevonden

ons 1e elftal trainingspakken en tassen te geven in de clubkleuren 

rood-geel.

In augustus zal er worden gestart met een clubblad.

Het is de bedoeling dat dit een maandblad gaat worden.

Als redactieleden stellen zich beschikbaar de heren J.van Dijken,

W.de Groot, J.van der Laan en W.Veldhuizen.

Bij de rondvraag vragen 8 mensen het woord,

Als eerste de K.Oosterhuis, die de voorzitter verwijt dat hij de heer 

Jansema niet heeft bedankt voor alle jaren dat hij bestuurslid is geweest.

De heer F.Kamminga was het er niet mee eens dat de nieuw 

trainingspakken alleen zondags gedragen mogen worden.

De heer E.van Iren vraagt of het mogelijk is de kleuren van de shirts

te vermelden in verband met de reserveshirts.

Het is plezierig dit tijdig te weten.
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De heer W.Veldhuizen vraagt of er al iets bekend is over de nieuwe

kantine.

De voorzitter antwoord hier negatief op.

Tevens stelt hij voor het volgend seizoen weer een verloting te

organiseren en dan wat meer loten in omloop brengen.

De heer A.Boerma vraagt of er nog wat aan de trainingsvelden wordt

gedaan.

Deze worden geëgaliseerd en er wordt zand gestort.

De heer G.Bult vindt het noodzakelijk dat de trainer af en toe ook

eens bij het 2e elftal moet komen kijken.

Hierbij komt naar voren dat de jongens dan ook de training eens

moeten bezoeken.

De heer H.Thielpape vraagt hoe het  volgend seizoen gaat met

de ballen.

Hierop antwoordt de voorzitter dat op het sportpark Uitwierde de

kantinebaas de ballen in beheer heeft.

Op het sportpark Centrum moeten we er zelf voor zorgen in 

samenwerking met de heer B.Jansema.

De heer B.Jansema vraagt hoe het zit met de oud papieractie.

Het antwoord luidt dat het oud papier is gedaald en naar 3 cent

per kilo.

Het aantal kilo's is niet veranderd, maar het levert praktisch niets

meer op.

Hierdoor is er ook weinig animo om het papier op te halen.

Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Hij bedankte de heer Jansema voor alles wat hij voor de vereniging

heeft gedaan en wenst iedereen een prettige vakantie en een goed

seizoen toe.
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Mans Faber, Harrie Havinga, Jan Beuze, Fenno Oosten, Be Jager, Jan van der Rijst,

Harm de Vries, Wiepko de Groot, Klaas Oosterhuis, 

Jan Kugel, Roelf Dijk, Jaap Strijbos, Fokko Zuurman, Aaldrik Boerma, 

Wim Buisman, Helmut Thielpape

Notulen buitengewone ledenvergadering op woensdag

5 november 1975

Op deze vergadering zijn 27 stemgerechtigde leden aanwezig.

De waarnemend voorzitter, de heer Sprong, opent de vergadering en

heet iedereen welkom.

Hij verontschuldigt de heer Klok, commissielid, voor diens 

afwezigheid in verband net een longontsteking.

De heer Sprong betreurt het ten zeerste, dat er van de 80 

stemgerechtigde leden maar 26 aanwezig zijn.

Dit is een zeer slechte opkomst, te meer daar het voortbestaan van

de v.v.Farmsum op het spel staat.
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Hij begint met alle moeilijkheden op te sommen.

Vanaf 1 september jongsleden zit de v.v.Farmsum al zonder

voorzitter, terwijl tevens de penningmeester, H.Sprong, heeft bedankt

in verband met een benoeming in Goes.

Het bestuur is er niet in geslaagd vervanging voor deze opengevallen

plaatsen te vinden en vraagt de vergadering om suggesties voor het

oplossen van deze problemen.

Er komt echter geen enkele reactie van de aanwezigen.

Als mogelijke alternatief heeft het bestuur de heren Boerma en

Kappen voor respectievelijk de functies van penningmeester en 

voorzitter.

Met beide heren hebben reeds enkele gespreken plaatsgevonden,

maar beide bedanken voorlopig.

Met name de heer Kappen wil graag reacties horen van de overige

leden.

Vooral met betrekking tot de opening van de nieuwe velden en

kantine  en het 25 jarig bestaan in augustus/september 1976, is

medewerking van de leden noodzakelijk.

 

organiseren in samenwerking met enkele bestuursleden.

Voor deze commissie geven zich de volgende personen op,

R.Dijk, J.Strijbos, H.Uden, J.Beuze, F.Oosten, J.Kappen, W.Strijbos,

W.Buisman, K.Oosterhuis, J.van der Rijst, J.van Dijken, B.Jansema,

F.Kamminga, K.Bakker en C.Staal.

De heer Boerma brengt naar voren, dat, wanneer hij zich eventueel

beschikbaar stelt als penningmeester, hij zijn andere functies,

zijnde leider van de A junioren en contributieloper niet meer wil

vervullen.

De voorzitter vraagt, wie zich voor deze functies beschikbaar stelt,

waarna B.Jansema zich opgeeft om de thuis wedstrijden van de

A junioren te fluiten.

Tevens is J.van Dijken bereid de contributieloop van de heer Boerma

over te nemen.

Hierna stelt de heer Sprong voor om een pauze te houden opdat een

ieder nog eens rustig over de problemen na kan denken.
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Na de pauze geeft de vergadering hetzelfde beeld.

Er komt weer geen enkele reactie van de leden.

Daarom vraagt de voorzitter nogmaals de heren Boerma en Kappen

om zich beschikbaar te stellen.

De heer Kappen antwoordt dat hij zijn functie als voorzitter aanvaard

op voorwaarde dat er veel medewerking van de leden komt.

Hij wil voorlopig tot na de festiviteiten in augustus/september 

aanblijven.

Mocht blijken dat de medewerking van de leden te gering is, dan

legt hij zijn functie neer.

ook de heer Boerma zegt toe een bestuursfunctie, zijnde

penningmeester, te willen aanvaarden.

J.van Dijken wordt met ingang van november contributie loper en

wordt tevens als commissaris aan het bestuur toegevoegd, hetgeen

het bestuur op 7 personen brengt.

Hierna stelt de voorzitter aan de orde, dat W.de Groot teveel werk

verricht.

Hij zou gaarne enkele, functies, bijvoorbeeld de training van de

welpen aan iemand anders overdragen.

W.Groeneveld biedt aan de training van de C junioren over te nemen

en E.de Vries neemt de welpen over.

J.Kappen biedt aan te assisteren bij de kaartverkoop bij de 

kaartverkoop bij de thuiswedstrijden.

Hij wordt aangesteld als reserve.

Bij de rondvraag vraagt W.Veldhuizen aandacht voor het clubblad.

J.van der Laan heeft zich bedankt als redactielid en hiervoor moet

vervanging komen.

Niemand biedt zich echter aan.

Chr. Staal is echter bereid een verslagje te van alle wedstrijden

van het 3e elftal en dit maandelijks in te zenden.

Om 9.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarna W.de Groot

het woord vraagt.

Hij bedankt de heer Sprong voor al het werk dat hij voor de 

vereniging heeft gedaan en wenst hem veel succes toe in Goes.

Hierna biedt hij hem, namens het bestuur een cadeau aan.

H.Sprong bedankt daarna het bestuur voor dit geschenk en wijt 

nog enkele woorden aan zijn loopbaan bij de v.v.Farmsum.
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Harm Heethuis, Klaas Oosterhuis, Be Jager, Jan Kugel, Stormer,

Karel Hoonakker, Bert Lanting Elle de Vries

Harrie de Vries, Geert Greven, Alfred Mulder, Wim Groeneveld,

Harrie Havinga, Jan Groothof

Jaarverslag seizoen 1975 - 1976

De v.v.Farmsum nam aan de competitie in het seizoen 1975-1976

deel met 7 elftallen, te weten 3 senioren, een A junioren elftal, 

een B junioren elftal, een C junioren elftal en een E junioren elftal.

Voor het 1e elftal was het seizoen bijzonder moeilijk omdat zij voor

het eerst in de 4e klasse K.N.V.B. speelde.

In de eerste helft van de competitie draaide het elftal onder leiding

van trainer D.Bouwman niet zo goed, maar in de tweede helft

werden de nodige punten behaald om zich van degradatie te

vrijwaren.

In totaal werden uit de 18 competitie 

wedstrijden 16 punten vergaard.

Dit is nog een bijzonder goed resultaat, 

wanneer men de vele blessures, waarmee

het elftal heeft gekampt, in acht neemt.

Voor het komende seizoen heeft het 

bestuur de heer D.Bouwman opnieuw v

oor 1 jaar gecontracteerd.

Vervolg zie blad 85

84



Vervolg van blad 84

Het 2e elftal heeft onder leiding van de heer H.Thielpape wederom

beslag weten op een 2e plaats in de 2e klasse F.

Na een spannende race om het kampioenschap wist de v.v.Oosterhoek

het kampioenschap te behalen.

Misschien dat dit kampioenschap er het volgend jaar voor ons

2e elftal inzit.

Een vereiste is dan wel, dat evenals dit jaar de trainingen goed

worden bezocht.

Het 3e elftal onder leiding van W.Groeneveld junior eindigde in de

middenmoot.

Dit elftal begon met ± 20 man.

De opkomst van de spelers is echter betreurenswaardig.

Op het laatst was de opkomst zo slecht, dat het elftal  moest

moest worden aangevuld  met A junioren.

Wat in de competitie niet lukte gebeurde op een toernooi van de

v.v.Eemsboys.

Hier behaalde ons 3e elftal een eerste plaats.

Onze A aspiranten hebben een redelijk goed seizoen achter de rug.

In de competitie werden 23 punten behaald, wat neerkomt op ruim

1 punt per wedstrijd.

Ze hebben deelgenomen aan 2 toernooien, te weten Oranje Nassau

en Eemsboys.

Op beide toernooien was het resultaat teleurstellend.

Over het algemeen hebben de A junioren goed gespeeld, een enkele

wedstrijd uitgezonderd, en kunnen we met de resultaten wel

tevreden zijn.

De jeugdcommissie, bestaande uit 3 personen, te weten de heren

W.Groeneveld, W.Buisman en E.de Vries, heeft het afgelopen seizoen

de E junioren, C junioren en B junioren geleid en getraind.

Ook heeft de jeugdcommissie het afgelopen seizoen een aantal

dingen naast het voetbal georganiseerd, onder andere een

feestmiddag en een quiz in Appingedam.

Alhoewel erg graag gedaan, kost dit toch erg veel vrije tijd.

Daarom doen wij een oproep aan de leden om het volgend seizoen

te helpen bij vervoer, leiding, training en andere zaken, --- want de

jeugd heeft de toekomst.
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E junioren 8-10/11 jaar.

Deze jongens zijn op fraaie wijze het afgelopen seizoen kampioen

geworden.

Negentien actieve voetballers speelden er mee in de competitie,

hetgeen de leider altijd noodzaakte om te wisselen.

Jammer genoeg was het onmogelijk om hier 2 teams van te maken.

Er werd gespeeld op het sportpark Uitwierde.

Dit ligt vrij ver van Farmsum en vooral 's winters was de fietstocht

heen en terug een erg koude aangelegenheid.

Gelukkig dat we nu een eigen sportpark hebben gekregen.

C junioren 13-14/15 jaar.

Met een klein aantal spelers moest hier tijdens de afgelopen

competitie worden gespeeld.

Later kwamen hierbij 2 D junioren, hetgeen een grote verbetering was.

Het begin van de competitie verliep erg moeilijk.

Alle wedstrijden werden namelijk verloren.

Na de winterstop ging het toch ineens een stuk beter.

Toch eindigden de C junioren in de onderste regionen.

B junioren 14/15 - 16 jaar.

Dit is een zwarte bladzijde in het afgelopen seizoen van de jeugd

van Farmsum.

Bijna altijd werd met een onvolledig team gespeeld, wat het gevolg

had, dat vele wedstrijden verloren gingen.

Op het laatst is het een paar keer voorgekomen dat de minimaal 8

vereiste spelers niet aanwezig waren.

Dit heeft het bestuur genoodzaakt de B junioren terug te trekken.

1 B junior kon nog de rest van de competitie bij de C junioren 

voetballen en 1 B junior bij de A junioren.

De trainingen werden verzorgd door de jeugdleider.

De eerste helft van de competitie werd getraind op het veld.

In de winterperiode in de gym zaal te Farmsum.

De tweede helft werd er wederom getraind op het veld.

Het bestuur onderging enkele wijzigingen de heer Klok bedankte

in september als voorzitter, terwijl de penningmeester, 

de heer Sprong, een maand later bedankte in verband met

verhuizing.
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In november werd een buitengewone ledenvergadering gehouden.

Hier werd de heer A.Kappen benoemd tot voorzitter, de heer

A.Boerma tot penningmeester en de heer J.van Dijken tot

commissaris.

Het bestuur kwam hierdoor op 7 leden.

Tevens werd er op verzoek van de heer Kappen een werkgroep

geformeerd, die tot doel had de werkzaamheden met betrekking

tot de nieuwe kantine en het 25 jarig bestaan te verrichten.

Hiervoor gaven zich een 15 tal leden op.

De feestcommissie organiseerde gedurende de wintermaanden

wederom 6 contact avonden, waar kon worden gesjoeld en

geklaverjast.

Winnaar bij het sjoelen werd de heer W.de Groot en bij het

klaverjassen de heer Chr. Wencke.

Tevens werd een klaverjaswedstrijd gehouden tegen scheepswerf

Sander.

Deze werd door onze vereniging gewonnen.

Op 13 februari werd de jaarlijkse feestavond gehouden.

Op 8, 9 en 10 april werd een bazaar gehouden in het Borgshofgebouw

om aan de nodige geldmiddelen te komen voor de inrichting van de

nieuwe kantine op het sportpark Tuikwerd.

De bazaar werd een groot succes, mede omdat iedereen zich hiervoor  

voor 100% heeft ingezet.

Tevens werd er een verloting gehouden, waarvan de trekking op

10april plaatsvond.

Ook deze verloting werd een succes, zodat onze kas met enkele

duizenden gulden werd gespekt.

In het afgelopen seizoen zijn er opnieuw besprekingen geweest

met Gemeente en G.C.L.O. met betrekking tot de in gebruik name 

van het sportpark Tuikwerd en de nieuwe kantine.

Over de ingebruikname bestaan nog enkele onzekerheden.

De definitieve uitspraak van de Gemeente is op 18 juni.

Op een oproep in ons cluborgaan voor de functie 

van kantinebeheerder kwamen 5 gegadigden.

De heer Thielpape is benoemd in deze functie.
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In augustus is de v.v.Farmsum met een clubblad gestart.

Inmiddels zijn er al 10 exemplaren verschenen en mag er wel van

een groot succes worden gesproken.

Het ligt in de bedoeling van de redactie het volgend jaar op dezelfde

voet verder te gaan.

Aan het einde van het seizoen hebben 5 spelers overschrijving

aangevraagd, terwijl er 3 mensen overschrijving hebben aangevraagd

naar onze vereniging.

Het bestuur wenst u allen een prettige vakantie toe en hoopt u allen 

bij de aanvang van het seizoen weer te zien.

14 juni 1976
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