Notulen algemene ledenvergadering 27-11-2007
1 Opening 20:00 door voorzitter Han Taekema.
2 Ingekomen stukken: afmeldingen: Hilda de Wit, Jennie Bosma, Jildou Spoelstra, Nienke Mulder,
Willie Buding, Aukje Couperus, Ria Boon, Dirkje de Jong, Hetty van Steen, Janneke de Jong,
Antje Taekema, Herman van Zwol, Marry van Hoegee, Houkje van Randen.
Voorgesteld wordt de punten 4 en 12 van de agenda met voorrang te behandelen. Deze punten zullen
inbreng hebben van Henk Marinus. Hij zal de vergadering eerder verlaten i.v.b. met
vakantievoorbereiding.
4 Afwikkeling uittreding LDODK
Han neemt de ontvlechtingsgeschiedenis door en memoreert de hulp van Henk Marinus en Henk de
Vries bij de diverse onderhandelingen. De contracten tussen SV Wispolia en LDODK werden
getekend, te weten de ontvlechtingsovereenkomst met bijbehorende cessieacte, de
geldleningsovereenkomst en de huurovereenkomst tussen LDODK en Stichting Kunstgrasveld voor
het gebruik van het veld tot 1 jan 2009 (getekend op 8 oktober 2007).
Daarmee is op financieel gebied alles afgerond.
De verzekeringen zijn onder loep genomen door Han en Hein. De vermindering van het aantal leden
door de uittreding is niet genoeg van invloed op de premie dat wijziging noodzakelijk is. Wel wordt de
verzekering opgeheven die brandschade van het kunstgrasveld dekt.
12 Veranderingen organisatiestructuur + statutenwijziging
Ook over dit onderwerp hebben de heren Henk & Henk hun licht laten schijnen en zijn met adviezen
gekomen. Bovendien heeft Henk Marinus de bestaande statuten uitgeplozen en omgevormd tot een
nieuw “conceptStatuten” (hierna te noemen “de nieuwe statuten”) met een bijbehorend Huishoudelijk
Reglement (HR).
Op het Centrale Overleg van 4 september 2007 is het voorstel van het bestuur behandeld en
goedgekeurd voor verdere uitleg/behandeling op de (deze) Algemene Ledenvergadering.
Han benadrukt nogmaals dat de voorkeur uitgaat naar Statuten voor de hoofdzaken, met in het HR de
punten die in de toekomst zouden kunnen worden gewijzigd.
Han leest de hoofdpunten van de nieuwe statuten voor.
Besloten wordt de puntsgewijs voorgestelde toevoegingen/wijzigingen in stemming te brengen samen
met het mandaat aan het bestuur de nieuwe statuten voor te leggen aan de notaris ter goedkeuring en/of
notariële wijziging.
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Han leest de hoofdpunten van het Huishoudelijk Reglement voor.
Aan de vergadering wordt gevraagd het HR met de voorgetelde veranderingen/aanvullingen goed te
keuren. Ze worden dan van kracht ingaande de datum van passeren van de statuten bij de notaris.
Wordt unaniem aangenomen
Han spreekt zijn waardering uit voor al het werk dat Henk en Henk hebben gedaan voor de vereniging
met name de ontvlechting en de statuten. Han deelt doosjes wijn uit aan Henk Marinus, Henk de Vries,
Jelle vd Meulen en Hein Pasma als dank voor hun inzet bij het tot stand komen van de de nieuwe
statuten en/of ontvlechting.
9 Pauze, met het verzoek de notulen van vorig jaar door te nemen.
3 Notulen vorig jaar
Notulen worden goedgekeurd
5 Jaarverslag secretaris 2006/2007

Van badminton geen verslag ontvangen. Theo behandelt voornamelijk de grafiek. Conclusie: Voetbal,
badminton licht gestegen, gymnatiek vrijwel constant gebleven. Zoals verwacht werd is het aantal
tennisleden verminderd. (van 80 naar 63 leden (79%),.
6 Jaarverslag van de penningmeester 2006/2007
Uit de winst en verlies cijfers blijkt dat alle afdelingen positief resultaat hebben, de een wat meer dan
de ander.
Theo vraagt waarom LDODK zo weinig winst heeft gemaakt vergeleken met eerdere jaren. Is daar een
verklaring voor? Antwoord Jelke: minder sponsering, daling ledental en teleurstellend Pjuk-toernooi.
Theo vraagt waarom LDODK op de dag voor de afsplitsing uit de omni-vereniging 17 korven van ca
850 euro heeft besteld. Het is niet duidelijk of deze post onder “materialen” van LDODK is geboekt.
Het betreft een investering die niet ten laste van de SV mag komen, zeker niet na de verklaring van
Jelke dat het wel eens korven kunnen zijn geweest die worden doorverkocht aan LDODK-leden.
Jelle merkt op dat dit eigenlijk een taak is voor de kascommissie. Bernard (kascie) en Frank vinden dat
de kascommissie moet toezien, stekproefsgewijs, of de rekeningen bij de juiste afdelingen terecht zijn
gekomen en of alles geboekt is, maar hoeft niet inhoudelijk na te gaan waar alles aan uitgegeven is.
Henk de Vries: Jelke heeft de taak op zich genomen het penningmeesterschap tot op heden uit te
voeren en heeft daarbij het vertrouwen van de leden. Mocht het zo zijn dat ergens een ommissie is dan
moet dat uitgezocht worden. Daar moet uit te komen zijn, in ieder geval lijkt het hem niet nodig een
officiel schrijven naar LDODK te laten uitgaan zoals eerder werd geopperd door Henk Marinus.
7 Verslag kascommissie
De begroting wordt goedgekeurd onder de voorwaarde dat Jelke later met een verklaring komt hoe hij
de korven heeft verantwoord. Het voorstel van de kascommissie tot decharge van de penningmeester
wordt aangenomen.
8 Benoeming kascommissie
De kascommissie voor volgend jaar wordt volgend jaar gevormd door Voetbal en Gymnastiek.
10 Contributieverhoging
De contributie wordt verhoogd met een percentage gelijk aan de prijscompensatie, nl 1,6%.
De vergadering gaat accoord.
11 Begroting
Er is geen begroting opgesteld i.v.b. met het voor ons liggende overgangs jaar, nu LDODK de
vereniging heeft verlaten is het moeilijk in te schatten hoe komend seizoen er uit gaat zijn wat betreft
de financieen. We willen er naar streven de begroting voor het nieuwe seizoen rond te hebben (1 juli).
Hein: in maart sluiten we af, dan kunnen de cijfers eind april bekend zijn.
Han benadrukt dat op dit moment geen duidelijk inzicht bestaat in de financieen in aankonend
overgangsjaar. Daarom is het opstellen van een begroting voor volgend jaar niet zinvol.
Nieuwe begroting dient omstreeks april te worden opgesteld.
13 bestuursverkiezing
Frank wordt gekozen als nieuwevoorzitter. Theo wordt gekozen als nieuwe penningmeester. De
functie van secretaris blijft alsnog vacant.
Aan de vergadering wordt gevraagd naar een mandaad van het bestuur dat zodra een secretaris wordt
gevonden deze deze direkt te benoemen zonder eerst een algemene ledenvergadering te hoeven
houden.
De vergadering gaat accoord.
Hoewel Han nu formeel uit het bestuur is getreden zegde hij toe nog mee te weken aan de
verschillende acties, zoals de Sinterklaasactie, oliebollenactie en ook bij het afronden van de nieuwe
statuten.
Theo bedankt Jelke en Han voor hun inzet en overhandigt aan beiden een cadeaubon. Han blikt terug
op zijn bestuursperiode van 9 jaar, die hij beschouwt als leerzame jaren. Hij was altijd van plan zich

afwisselend in te zetten voor “het dorp” en voor de kerk, al is de periode voor het dorp nu wat langer
geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Ook Han bedankt Jelke nogmaals voor de goede samenweking en grote steun algelopen 2 jaar en
memoreert hoe korfbal in zwaar weer terecht was gekomen voordat hij in functie trad. Dankij zijn niet
te onderschatte inzet is het tij ten goede gekeerd
14 Rondvraag:
Jolanda (badminton) zou graag zien dat het bestuur zijn best doet om een jeugdtrainer te regelen.
Toezeggen kunnen we niets. Frank zegt toe langs de besturen te gaan waarbij dat soort problemen ter
sprake gaan komen.
Anneke: Brengt de oliebollenactie naar voren: iemand bood aan om alle oliebollen te bakken.
Hij.benadrukt het risicoo. Han gaat naar betreffende persoon toe. Kunnen wel 3000 wordenVoordeel is
dat een grotere winst gemaakt kan worden. Nadeel is dat de leverancier tegen de haren in wordt
gestreken, het zal dus niet eenmalig dienen te gebeuren maar voor meer jaren achtereen. En dat wordt
een hele organisatie.
Han heeft contact gehad met Jehannes: hij heeft geen bezwaar als de appelvlappen, net als vorig jaar,
weer in het dorpshuis worden gebakken.
Hinke Koning (voetbalouder): Waarvoor dient het kledinggeld. Antwoord Bernard Smit: vervanging
van kapotte kleding. Waarvoor dient dan de “kaartenactie”, georganiseerd door Voetbal. Antw: de
kaartenactie is bedoeld om jeugd “in nieuwe kledij” te steken. Hinke doet haar beklag over het feit dat
kinderen met pakjes kaarten (4 stuks) werden opgescheept om aan familie en kennissen te verkopen
zonder dat ouders daarvan op de hoogte waren gebracht. Op de opmerking “daarvoor moet je bij
Voetbal zijn” werpt Hinke tegen dat ze als ouder niet welkom is bij de vergaderingen.
Siep Bijstra ziet graag zijn oude adres vervangen worden door zijn nieuwe adres.
15 Sluiting 22:45

