Notulen algemene ledenvergadering 24-11-2008
1

Opening 20.05 door voorzitter Frank Schaafsma

Aanwezig zijn Frank Schaafsma, Hannie van der Bij, Theo Dijkhuis, Han Taekema, Jolanda de Vos Aukje
Couperus, Janneke de Jong, Jildou Spoelstra, Hinke Koning, Henk Nijhof, Hein Pasma, Marry van Hoegee,
Arie van Steen, Herman van Zwol, Froukje Taconis, Marcus Minkes, Siep Bijstra, Gjalt de Vries, Henk de
Vries, Jelle van der Meulen, Anneke de Vries.
Afgemeld hadden zich Henk Hofstra, Jannie de Boer.
Voorgesteld wordt om de het punt 5 van de agenda naar voren te halen en deze als eerste te behandelen,
zodat Hein Pasma de vergadering kan verlaten.
5

Jaarverslag Penningmeester 2007/2008

Er wordt een ieder een ogenblik gegeven om de cijfers door te nemen. Hierop komen geen vragen of
opmerkingen. Theo bedankt Hein voor zijn inzet.
2

Ingekomen stukken, mededelingen

Helaas moet de voorzitter constateren dat dit het afgelopen jaar niet is bijgehouden wat de ingekomen
stukken zijn, excuses hiervoor. Dit zal met onmiddellijke ingang worden bijgehouden.
Mededeling is dat het sportbestuur zich op het moment aan het verdiepen is in een AED apparaat, kosten,
opleidingen, plaatsing e.d.
Herman van Zwol geeft aan wel iemand te weten die opleidingen kan verzorgen
Verder is er een brief gekomen van inspraakpunt natura 2000, hierin wordt aangekondigd dat het gebied
Van Oordt’s Mersken op de nominatie staat om door de flora en fauna in dit gebied te worden beschermd,
dit zou als gevolg kunnen hebben dat er ten tijde van een vorstperiode geen tochten meer georganiseerd
mogen worden door het Van Oordt’s Mersken natuurgebied. Hiertegen is door Frank Schaafsma een protest
ingediend.
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Notulen vorige A.L.V. dd. 27-11-2007

Er wordt gelegenheid gegeven deze door te lezen, maar zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen
opmerkingen. Als algemene opmerking wordt er geconstateerd dat alles goed is verlopen na de uittreding
van LDODK.
4

Jaarverslag Secretaris

Ook dit wordt weer doorgelezen.
Arie van Steen mist een tabel met ledenaantallen zoals deze bij het vorige verslag van de secretaris wel was
toegevoegd. Verzoek wordt aangenomen om in het vervolg het verslag hiermee aan te vullen. Tevens zou
kunnen worden vermeld het aantal vergadering wat er door het sportbestuur per jaar wordt belegd.
We vergaderen nu eens per maand met uitzondering van de vakanties
6

Verslag Kascommissie

Ditmaal is begroting goedgekeurd door Hinke Koning en Harmen Tolsma. Het voorstel van de kascommissie
tot decharge van de penningmeester wordt aangenomen.
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Benoeming Kascommissie

De kascommissie voor volgend jaar wordt gevormd door Voetbal en Tennis.

Arie van Steen kan worden genoteerd als vrijwilliger voor de afdeling Tennis
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Pauze laten we achterwege

9

Contributie indexering

De contributie wordt verhoogd met een percentage gelijk aan de prijscompensatie, nl 2.6%
De vergadering gaat akkoord
10 Statutenwijziging
De notaris heeft veel tijd nodig gehad om zich te verdiepen in de statuten zoals er een voorstel door ons is
neergelegd.
Er zijn verschillen van inzicht, nadat we ook bij andere partijen te rade zijn gegaan.
Nogmaals moet er een gesprek gevoerd worden met de notaris betreffende wijzigingen van de Statuten en
het huishoudelijk reglement.
11 Installatie Hannie van der Bij
Frank geeft aan dat bij de vorige vergadering een mandaad is gevraagd van het bestuur dat zodra een
secretaris is gevonden, deze direct te benoemen, zonder eerst een algemene ledenvergadering te hoeven
houden.
De secretaris is gevonden in Hannie van der Bij

12 W.v.t.t.k.
Han geeft even een toelichting op het kunstgrasveld:
LDODK kan vanaf 01-01-2009 geen aanspraak meer maken op het kunstgrasveld
Er zijn al ideeën over de inrichting van het kgv.
Tennis ziet graag een hokje bij de baan, jeugdvoetbal zou vooral naar de winter langer buiten kunnen
trainen, en het hek welke nu om het “korfbalveld” staat is erg lastig voor de tennis en dit zou verwijderd
kunnen worden.
Herman van Zwol ziet hier nog graag twee goals
Henk de Vries noemt nog de hoge omheining om het kgv, dat hier nodig het e.e.a. gerepareerd dient te
worden, hieruit voorvloeiend wordt geopperd dat het handig zou zijn om nog een extra doorgang in de
omheining te krijgen.
13 Rondvraag
Anneke de Vries: de datum voor het oliebollen bakken in het dorpshuis dient bij Johannes vastgelegd te
worden
Jelle van der Meulen: wat is de stand van zaken van de website. Theo antwoordt: Hier is inderdaad nog niet
veel aan gedaan, het is de bedoeling dat dit in de kerstvakantie een grote sprong voorwaarts neemt.
Gjalt de Vries: Hoe moet de website bijgehouden worden. Frank en Theo antwoorden: dat het de bedoeling
is dat het een zo “simpel” mogelijke opzet zal hebben. Niet interactief, puur informatief met links naar de
afdelingen. (waar alleen de voetbal tot nog toe een website heeft)

Arie van Steen: Terugkomend op de Statuten. Antwoord: Is mandaad voor bij het bestuur, bij grote
afwijkingen ten opzichte van de oude statuten moet het voorgelegd worden aan de leden. Graag de oude en
nieuwe statuten mailen naar Arie van Steen. Actie Theo
Siep Bijstra: De teksten van de diverse verslagen/notulen mogen de volgende keer wel in een groter
lettertype. Wordt rekening mee gehouden.
Hinke Koning: Als ouder van voetballende jeugd is er geen mogelijkheid om een vergadering van het
voetbalbestuur bij te wonen. Bij de Gymnatiek gebeurt dit altijd wel. Herman van Zwol haalt aan dat het de
gebruikelijke weg dient te zijn om problemen/vragen bij de jeugdleider  jeugdcoördinator  en
uiteindelijk het hoofdbestuur aan te dragen. Herman van Zwol houdt Hinke nog even op de hoogte. Op het
volgende Centraal Overleg kan worden besproken hoe hier mee om te gaan.
Theo Dijkhuis: Fonds gehandicaptensport het verzoek gedaan tot een collecte. Han neemt het op zich om dit
te organiseren. Dit is in de periode 29 maart t/m 4 april. Er hebben zich inmiddels al vrijwilligers tot
collectant aangeboden.
Frank Schaafsma: Data van Centraal overleg zijn: 16 februari 2009 en 11 mei 2009
Sluiting: 21.10 uur.

