Algemene ledenvergadering
2020 FFF Grou
Peit

1. Opening

Grou, december 2020

Voor u ligt het jaarverslag over het verenigingsjaar 2019/2020. We hebben dit jaar
helaas voor een digitale vorm moeten kiezen om onze leden te informeren. Ondanks
de woelige tijd waarin we momenteel leven en alle beperkingen die daaraan vast
zitten, hebben we gelukkig toch nog het een en ander kunnen organiseren.
In 2019 konden we als vereniging alles organiseren wat we in de planning hadden, maar hoe anders is dat
in 2020. In het vroege voorjaar zijn we begonnen met onze ondersteunende werkzaamheden voor het Sint
Piter feest. Het dorp was weer feestelijk versierd.
De opening van het watersport seizoen waar we de kermis organiseren, is als eerste evenement geveld
door de Corona epidemie.
In de periode daarna was er niets meer mogelijk en moesten we tot onze grote spijt ook ons jubileumjaar
uitstellen, omdat voorbereiden onmogelijk was geworden.
In september hebben we gelukkig nog wel onze eigen Merke kunnen organiseren. Dit wel met de benodigde beperkingen. Alles wat we normaal in de sporthal organiseren is afgelast. Gelukkig konden het Frysk
matinee en de kinderdisco nog doorgang vinden.
In het dorp hebben we in nauwe samenwerking met de Gemeente Leeuwarden, politie en handhaving toch
de kermis kunnen organiseren, dit tot groot plezier van velen.
Tot slot zorgden we dit jaar voor een groots vuurwerk vanaf het starteiland, hetgeen door velen vanaf de
Meersweg kon worden bewonderd.

Jaap Jan

Voor komend jaar hopen we ons 100 jarig jubileum toch nog te kunnen vieren, alle seinen lijken volgend
jaar op groen te springen, nu een vaccin binnen handbereik lijkt.

2. Verslag jaarvergadering 2019
Ferslach algemiene ledegearkomste F.F.F.
19 juni 2019 om 20.00 uur
Lokaasje: Café de Bierhalle.

1. Iepening

Om 20.00 presys iepenet foarsitter Piet Hogewerf de 99e jiergearkomste fan de Ferieniging Foar Folksformaken en hjit alle oanwêzigen wolkom en in het bijzonder onze ere leden. It bestjoer hat har bêst wer dien om
in programma del te setten wêrby der foar eltsenien wol wat is om hinne te gean. Sa is men al dok oan it
rippetearen foar de foarstelling Simmer yn Grou ûnder lieding fan Alinda Talsma. It muzikale diel is foar
rekken fan Fokke de Groot en it wurdt wer in wier spektakelstik. It programmaboekje is klear, dit mei tank
oan Alet Waldus, sy hat de bestjoersleden goed efter de broek sitten om de boel oan te leverjen. Eltsenien
oanwêzich op de fergadering krijt in eksemplaar mei nei hûs.
Der wurdt in minuut stilte hâlden foar it ferstjêrren fan ús wurdearre frijwilliger Rob Mulder en donateur de
hear v/d Vlucht.
Piet hellet fierder de fijne gearwurking tusken FFF en de Grouster seniorenbond y.f.m. it Frysk Matinee noch
efkes oan.
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Nei oanlieding fan de mail fan Jaap de Vries oer de aksje ‘this is Suze’ wurdt ek hjir oandacht oan bestege.
Suze is de dochter fan Anke en Ate, trouwe leden fan FFF en sy moatte in nije oanpaste auto hawwe fanwege de handicap fan Suze. It bestjoer hat dêrom beslteen om tidens de Merke fan 2019 in donearpot del te
setten dêr’t minsken jild en muntsjes yn kwyt kinne. Nei de tiid sil it jild oerdroegen wurden oan Ate en
Anke
Piet slút ôf mei de wurden, as jim it nei it sin hawwe, dan ha wy it ek.

2. Mededelingen en Afmeldingen

Der binne ôfmeldings fan:
-Johannes de Vries is by bear Boeloe op Skiermûntseach, Ridsert en Wiekie v/d Geest. Wat opfalt is
dat sawol de âld foarsitter as de Earefoarsitter der net binne. Fierder hat Kees de Vries him ôfmelden wat
foar grutte swierichheden soarget y.f.m. it woarstsnijen. Wy hoopje dat beide skoansoannen ynljochte binne
en dat sy de taak oernimme foar dizze kear.
Fierder binne der gjin meidielings.

3. Ingekomen stukken

Der binne gjin ynkommen stikken die’t tiidens de ledefergadering behannele wurde moate.

4. Verslag jaarvergadering 2018

Secretaris Jaap-Jan van der Meer lêst de notulen fan 2018 foar. Der binne gjin opmerkings oer.

5. Bestuursverkiezing

Er zijn geen bestuursverkiezingen nodig iedereen blijft zitten.

6. Financieel verslag

Martin jout in dúdlik en heldere útiensetting oer it jier 2018. Der sitte wat ûnferwachte saken yn sa as ekstra
kosten foar it aggregaat op it plein en it herstraten by Juwelier Janki. Ek is der flink ynfestearre yn in ljochtynstallaasje. Dochs slúte we it jier 2018 wol ôf mei in winst fan €1799,41. De jiercifers fan 31-12-2018 komme
noch lâns. Fierder jout Martin noch in útlis oer de begrutting fan 2019 en dizze sjocht der prima en solide út.

7. Kascontrole

De kaskontrôle is dit jier dien troch Piet Post en Jan v/d Meulen. Sy binne by Martin ûnfongen mei in bak
kofje en in koekje. Martin hat it as ponghâlder wol efkes dreech hân want Jan yn de gelederen en Piet as syn
kompaan is net makkelik. Piet docht ferslach fan de kaskontrôle en jout oan dat Martin alle krityske fragen
beantwurdzje koe. Piet wol dan ek oan de fergadering foarstelle decharge te ferlienen foar it fierde belied.
Piet giet der dit jier út en Sander de Visser sil syn plak ynnimme. De nije reserve is Kor Hylkema.

8. Verrassing.

De ferrassing is dit jier alhiel yn de styl fan Simmer Yn Grou. Der wurdt in wiere bingo organiseare wat laat
tot in soad hylariteit en protte wille. As de bingokaarten útdielt binne wurdt eltsenien foarsjoen fan in
drankje. Foardat starten wurdt merkt foarsitter Piet Hogewerf op de HD van der Bijl letter binnenkaam is
mar him net efkes melden hat by it bestjoer om efkes in hân te jaan. De foarsitter kin net oars dan HD de
hapkes snije te litten. HD docht dit mei alle wille. We gean los mei in steande bingo, de priis wurdt wûn
troch Marco Holthof. De bingo giet fierder mei winners Bea Wijnstra, Grytsje Kooistra en Annie Bosma. Der
wiene gjin falske bingo’s en de sauzen binne wer oanbean troch de mannen fan Brandweer Grou.
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9. Ledenadministratie

Edwin ferteld oer de stân fan saken fan de lede-administraasje en dat it ledetal op 1259 stiet en dat it de
bedoeling is om troch te groeien nei 1500 leden. Edwin hopet dit te berikken mei in doar oan doar aksje
tagelyk mei it rûnbringen fan de programmaboekjes. Der binne fierder gjin fragen. Ek jilt noch hieltiid dat
foar in elk die’t in lid oandraacht by it bestjoer rjocht hat op in konsumpsjemunt tiidens de Merke.

10. Programma 2019

Dit jier is der in fernijd spultsjesprogramma. Wat ek bysûnder is, is dat it programmaboekje dit jier al klear is
foar de ledefergadering. Dit is te tankjen oan Alet Waldus.
- Momenteel binne der foar de kermis 16 saken. De zweef is dit jier net fan de partij. Yn plak dêrfan komt der
in calypso. De saken sille ek dit jier wer pleatst wurde rjochting it Theehuis.
- Ek de koartingsbonnen sille der wer wêze.
- Foar it Frysk matinee is Foppe de Haan yn gearwurking mei de senioarebûn oanlutsen as sprekker.
- Op freedtejûn hawwe wy dit jier in jûn op de kemping mei Simmer yn Grou Dit belooft in hiele spesjale
foarstelling te wurden mei in ferskaat oan spilers en sjongers út Grou.
- De bernedisko sil dit jier plakfine yn it tema Swing en Sing op de Camping. Fansels binne der wer moaie
priizen foar wa’t it moaist ferklaaid is.
- Dit jier is der ek wer it Truckrukken dêr’t teams it tsjin elkoar opnimme om in truck oer 30 meter fan it iene
nei it oare plak te krijen. We hoapje dit jier wol op wat mear dielnimmers as foarich jier.
- De stappersjûn hat in nije route omdat de weinen net lâns de autoskooter kinne.
- Dit jier komt ek partyband Sunshine wer nei it matinee tegeare mei Gaatze Bosma.
- Foar de folksspelen op moandei jilt dat it foarich jier in dikke bende wie en dat sil dit jier net oars wêze.
- Op de slútjûn sille dit jier de band Proost en dj Sipke fan de partij wêze om der wer in moai feestje fan te
meitsjen.
- Saken oer it programma die’t no net neamt binne, sille gelyk wêze as oare jieren.

11. Jubileum commissie FFF-100 jaar

De foarsitter makket bekind wa’t yn de jubileumkommisje sit hawwe.
- HD nimt it wurdt en jout oan dat it jubileum bestean sil út twa wykeinen. It earste wykein sil tegearre mei
sylferieniging Frisia organiseare wurde y.f.m. harren 160 jierich bestean.
- De bedoeling is dat der in nostalgyske Merke komt, der wurdt in Bal Schampere organiseare en fansels mei
it keatsen net ûntbrekke. Frisia sil dan in sylwedstriid organiseare mei antyke skippen.
- It 2e wykein sil in teaterstik mei de namme Pier meardere kearen opfierd wurden. Op dit s tuit wurdt
der drok oan wurke om it stik te skriuwen, dit wurdt dien troch Karin Ytzerda.
- De jubileumkommisje jout oan dat de stappersjûn yn it teken stean sil fan de takomst.
- Nei dizze úteinsetting fan HD folget der in daverjend applaus. En wurdt hy betanke troch de foarsitter.

12. Rondvraag

Tiidens de rûnfraach komt it folgjende oan de oarder.
- Sander miste oan it begjin fan de gearkomste de mop fan de foarsitter. Foarsitter Piet jout oan dat der oar
jier wer begûn wurde sil mei in mopke.
- Annie Bosma jout oan neat te hawwe foar de rûnfraach mar winsket wol eltsenien in moaie Merke ta.

13. Sluiting

De foarsitter slút om 22.00 oere de fergadering en betanket eltsenien foar syn komst en winsket elk in hiele
moaie Merke ta.
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3. Financieel jaarverslag
Om maar direct met de deur in huis te vallen: 2019 is een jaar om financieel gezien
snel te vergeten. Het uiteindelijk resultaat van 2019 komt op EUR 3.364,96 negatief.
Uiteraard heeft F.F.F. geen winstoogmerk, maar helaas hebben we in 2019 dus niet de
totale kosten kunnen dekken. Hieronder zullen we ingaan op enkele bijzonderheden
in de resultaten van 2019.

Entreeopbrengsten

Helaas zijn de entreeopbrengsten van 2019 lager uitgevallen dan vooraf begroot. Door de prijzen laag te
houden willen we als F.F.F. graag iedereen de mogelijkheid geven om onze feesten te bezoeken. Daarbij
hadden we een stijging van de bezoekersaantallen verwacht die we helaas niet waar hebben kunnen
maken. Gecombineerd zien we daardoor een relatief groot verschil met de begroting.

Kermiskosten

Ondanks dat de Gemeente Leeuwarden in enkele extra kosten tegemoetkomt, hebben we ten opzichte van
voorgaande jaren hogere kosten met betrekking tot de kermis. Dit zit voor het grootste deel in extra beveiliging van het kermisterrein en de attracties. Deze kosten zijn noodzakelijk omdat dit vergunning technisch
wordt geëist.

Muziek

Ook hebben we getracht meer bezoekers te trekken naar de sporthal doormiddel van een grote showband.
Ondanks dat Proost! een overweldigend succes was (al zeggen we het zelf ), bracht dit wel extra kosten met
zich mee. Ook de extra toevoeging van het Matinée, in de vorm van Gaatze Bosma, heeft voor een grotere
kostenpost gezorgd. Ondanks dat dit een mooi feest heeft opgeleverd, hebben we helaas een klein verlies
geleden.

Kascommissie

Doordat de anderhalve meter regel lastig te handhaven is bij de kascontrole, is besloten de kascommissie te
vragen om de kascontrole in het voorjaar van 2021 te houden. Op dat moment zal dan ook het definitieve
resultaat worden vastgesteld door de kascommissie en zullen wij de leden hiervan op de hoogte brengen.
Voor diegene die aan de hand van bovenstaande financiële berichtgeving vragen heeft, of wanneer iemand
graag meer informatie wil over specifieke punten, kunnen jullie contact met mij opnemen.
Ik wens jullie een goede gezondheid toe en hoop dat ondanks alle beperkingen, iedereen goede feestdagen tegemoet kan zien. In het nieuwe jaar maken we er weer een mooi feest van.
Martin van der Werf
Penningmeester
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4. Ledenadministratie
Op dit moment hebben wij 1386 leden. Wij zijn blij dat ondanks de coronacrisis het
leden aantal toch niet gedaald is. Gelukkig hebben we een jaar uitstel gekregen om
met het jubileum toch op 1500 leden te komen. Voor elk aangebracht lid verdien je
een biertje met de volgende “normale” Merke.

Gerard

Voor het bijhouden van de ledenadministratie zijn we afgelopen jaar overgestapt op een nieuw pakket. Het
betreft hier een cloudoplossing waardoor alle gegevens op elk moment, en overal ter wereld beschikbaar
zijn. Bijkomend voordeel is ook dat we niet meer afhankelijk zijn van één specifieke laptop. Zo zijn we ook
met de ledenadministratie weer klaar voor de toekomst!
De overstap is zoals enkelen van jullie hebben kunnen zien, niet helemaal zonder slag of stoot gegaan. Door
opstartproblemen, gecombineerd met strengere eisen van de ING, zijn een deel van de incasso’s niet uitgevoerd. Dit is na een hoop tijd en energie uiteindelijk opgelost en voor enkelen van jullie betekent dit een
verlate incasso in dit bijzondere jaar. Als het goed is zullen de laatste incassobestanden voor het einde van
het jaar nog worden aangeboden aan de bank.
Mochten jullie over bovenstaande nog vragen hebben, kunnen jullie altijd even contact opnemen.

5. Merke programma
Kermis

Edwin

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kermis tijdens de Grouster Merke een
onderdeel die gelukkig wel kon plaatsvinden met de nodige maatregelen. Er hebben
vele overleggen plaatsgevonden met Gemeente Leeuwarden en openbare orde en
veiligheid.
Met extra maatregelen zoals in- en uitgangen, het reguleren van het aantal bezoekers, extra dranghekken,
desinfectie palen, en aangebrachte looproutes konden wij op een verantwoorde wijze de kermis door laten
gaan. We hebben dan ook vele complimenten uit het dorp mogen ontvangen en van de exploitanten. Het
waren 3 mooie dagen met veel bezoekers je kon merken dat men in deze tijd echt aan vertier toe was.
Opvallend was ook dat er veel bezoekers uit de omliggende dorpen naar ons toe kwamen. De combinatie
met straattheater op zaterdag was ook een mooie aanvulling.

5. Merke programma
Spelletjes

Wij hebben dit jaar helaas geen schoolspelletjes kunnen organiseren maar de familiedag was wel een succes. Vooral het straattheater werd goed ontvangen. Ook werd er
veel geknutseld en de fotoshoot was ook een hit. Ook hebben we dit jaar geen volksspelen gehad helaas maar we hebben goede hoop voor volgend jaar.
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5. Merke programma
Muziek

Jubileum

l

Wat hadden we een prachtig muzikaal programma voor ogen. Net als voorgaande
jaren hebben we in aanloop naar de Merke weer vele bands en artiesten bezocht. Voor
de zaterdagavond hadden we een nieuwe opzet bedacht en de eerste artiest hier al
voor vastgelegd.
Op het moment dat we de eerste bands voor de maandagavond zouden gaan bekijken ging het mis. Iets
met een virus… Je hebt er allicht iets van meegekregen.
De horeca ging dicht en de feesttenten gingen niet open. En wij konden onze zoektocht naar de perfecte
maandagavond invulling niet voortzetten.
Toen langzaam maar zeker duidelijk werd dat het gehele muzikale programma wat we voor ogen hadden
dit jaar geen doorgang zou vinden, hebben we in overleg met ons boekingsbureau Euro Entertainment
besloten de reeds vastgelegde artiesten ‘mee te nemen’ naar volgend jaar.
We danken zowel Euro Entertainment als de artiesten voor hun flexibiliteit.
Het bestuur kijkt er intussen naar uit om de zoektocht naar de perfecte maandagavond band zo snel mogelijk te hervatten.

6. Jubileumcommissie

Op 4 april 2018 zijn we als jubileumcommissie voortvarend van start gegaan. Er lag
nog geen plan en onder de werktitel “Battle 100” zijn er veel mensen geweest die ons
hebben geholpen om te brainstormen, waarvoor onze hartelijke dank, niet wetend
dat iedereen in het jubileumjaar 2020 een echte strijd moest voeren.
In 2019 konden we onze plannen vormgeven voor een prachtig jubileum want een
eeuw FFF is wel een feestje waard. Als kroon op het werk schreef Karin Idzenga een 3D toneelstuk. Niet
zomaar een toneelstuk maar een verhaal over een visser, familieperikelen en vroeger/nu, gegoten in een
bijzondere vorm. Het stuk heeft inmiddels de naam “Pier” gekregen en de spelers zijn begonnen met
repeteren. In januari 2019 konden we trots het stuk presenteren in Oer ’t Hout en hadden de spelers
hun tijd en inzet ook al toegezegd.
We zijn verder heel blij met alle mensen die we als vrijwilliger mogen inzetten op alle andere vlakken
zoals: de vormgeving, het creatieve team, het zoeken van sponsoren en subsidies, de historische
verantwoording en de regie.
Uiteraard had het hele project al klaar en gespeeld moeten zijn maar door Covid 19 hebben we
helaas alles on hold moeten zetten en hebben we de voorstelling niet in het jubileumjaar mogen
opvoeren.
Er is echter goed nieuws. Na overleg met het bestuur van FFF hebben we groen licht gekregen om de
voorstelling september 2021 wel op te mogen voeren. Wij zijn blij dat we eindelijk de plannen in
werking mogen stellen. Deze “Battle 101” gaan we graag aan en we gaan ervanuit dat we jullie dit
jaar mogen verrassen met een spetterende voorstelling. Wie weet hoe creatief we hiervoor moeten
worden maar wij, en het FFF-bestuur, gaan er weer vol voor. Wordt (gelukkig) vervolgd.
De jubileumcommissie:
Ridsert en Wiekie van der Geest, Sander de Visser, Hendrik Dirk van der Bijl, Walter Miedema, Patrick
Koene, Githe van der Meulen
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7. Sluiting
Met de update van de jubileumcommissie sluiten we deze ‘digitale jaarvergadering’ af.
Mochten er leden zijn die naar aanleiding van de gegeven informatie nog vragen hebben dan mogen zij
deze mailen naar het verantwoordelijke bestuurslid.
Voor nu wensen wij iedereen een goeie kerst en geweldige jaarwisseling.
Hopelijk zien we elkaar komend jaar gezond en wel bij de Grouster Merke van 2021!

Secretaris/vice-voorzitter
Jaap Jan van der Meer
secretaris@fffgrou.nl

Marktmeester
Gerard Andringa
marktmeester@fffgrou.nl

Edwin

Penningmeester
Martin van der Werf
penningmeester@fffgrou.nl

Tië-Ids

Voorzitter
Piet Hogewerf
voorzitter@fffgrou.nl

Boy

Gerard

Jaap Jan

Martin

Peit

Bestuur FFF Grou
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Horeca
Tië-Ids Breeuwsma
tieids@fffgrou.nl

Ledenadministratie / Spultsjebaas
Edwin Cornelder
leden@fffgrou.nl

Pr/muziek
Boy Sjonger
boy@fffgrou.nl

