Notulen algemene ledenvergadering 23-11-2009
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Opening 20.05 door voorzitter Frank Schaafsma

Aanwezig zijn Frank Schaafsma, Hannie van der Bij, Theo Dijkhuis, Han Taekema, Aukje Couperus, Janneke
de Jong, Hein Pasma, Arie van Steen, Herman van Zwol, Marcus Minkes, Anneke de Vries, Oekje Dijkstra,
Leonard Smit.
Afgemeld hadden zich Jildou Spoelstra en Oeds de Vos.
Opvallend is dat er van het tennisbestuur niemand aanwezig is.
Vooraf wordt gemeld dat bij punt 9
bestuursvoorstel herijking verdeelsleutel komt te vervallen omdat tijdens een CO hierover bezwaren geuit
werden. We zoeken naar een oplossing om voetbal uit de rode cijfers te halen.
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Ingekomen stukken, mededelingen

In een bijlage zijn de ingekomen stukken toegevoegd.
Verder geen mededelingen.
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Notulen vorige A.L.V. dd. 24-11-2008

Er wordt gelegenheid gegeven deze door te lezen, maar zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen
opmerkingen.
Vanuit de vergadering wordt er op aangedrongen om actie te nemen naar de gemeente inzake AED. Volgens
enkelen is het in de gemeenteraad aan de orde geweest, en doet de gemeente niets inzake verstrekking
AED apparatuur.
Arie van Steen vraagt naar de stand van zake omtrent de website. Theo antwoordt dat de site “in de lucht
is”, waar algemene zaken op te vinden zijn, voor de afdelingen worden links toegevoegd naar bijv de
voetbal die zelf een hele mooie site heeft gebouwd.
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Jaarverslag Secretaris

Verslag wordt doorgelezen.
Op pagina 5, bij badminton ontbreekt bij de een na laatste zin :jeugdsubsidie. Hier had moeten staan.
Dit jaar waren er opnieuw 16 jeugdleden wat voldoende was om weer in aanmerking te komen voor
jeugdsubsidie.
Verder wordt het inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd, met dankzegging aan de secretaris.
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Jaarverslag Penningmeester 2007/2008

Begroting van de voetbal ontbreekt, omdat deze altijd zelf een begroting maakt, volgend jaar deze wel
weer toevoegen aan het overzicht.
Financieel verslag is goedgekeurd, met speciale dankzegging aan Hein Pasma.
Er gaat binnenkort gewerkt worden met een nieuw begrotingsprogramma, het verzoek van Herman van
Zwol en Hein Pasma aan Theo is om de structuur overeen te stemmen.
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Verslag Kasko

Ditmaal is begroting gekeurd door Arie van Steen namen tennis en Leonard Smit namens voetbal
Bij de voetbal konden er over een bepaalde periode geen afschriften worden getoond, de kasko wil deze wel
graag alsnog inkijken, en derhalve kan er geen decharge van de penningmeester worden gegeven.
De vergadering heeft mandaad aan het sportbestuur om de decharge van de penningmeester in het
volgende Centraal Overleg met de afdelingen te regelen, hierbij zal een persoon van de kasko aanwezig zijn.
Verder benoemde de kasko de volgende punten:
Het kunstgrasveld moet uit de balans
en er moet zo spoedig mogelijk een nieuwe sleutelverdeling komen.
Het kunstgrasveld moet een vast punt op de agenda van het Centraal Overleg worden.
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Benoeming Kasco

De kascommissie voor volgend jaar wordt gevormd door Voetbal en Badminton.
2010 – Voetbal en Badminton
2011 – Voetbal en Gymnastiek
2012 – Voetbal en Tennis
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Pauze laten we achterwege
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Bestuursvoorstellen

De contributie wordt verhoogd met een percentage gelijk aan de prijscompensatie, nl 0,9%
De vergadering gaat akkoord
Bestuursvoorstel aanpak statuten.
De uitleg op bijlage blad 7 wordt doorgelezen.
Het bestuur vraagt aan de vergadering of we het voorstel van de notaris door mogen voeren. Deze vraag
stellen we omdat de gang van zake afwijkt van het mandaad dat we hiervoor hebben gekregen. Het bestuur
krijgt goedkeuring van de vergadering.
In de statuten staan nu geen termijnen genoemd voor de bestuursleden, dit ook niet doen.

11 W.v.t.t.k.
Han Taekema vraagt of het bij de trainers en leden van de voetbal duidelijk is welk schroeisel er toegestaan
is op het kunstgrasveld, en tevens onder welke weersomstandigheden het veld niet mag worden betreden?
Voorstel is om een bord met regels bij de ingang van het veld te hangen dit wordt door het sportbestuur
geregeld.
Trainingstijden van de voetbal: wanneer deze gebruik maken van het kunstgrasveld moet dit worden
doorgegeven cq bekend gemaakt, dit zou op de website geplaatst kunnen worden, tennisleden kunnen de
beschikbaarheid van het veld zodoende achterhalen. Dit ook bespreken op het CO, jeugdbestuur voetbal
moet hierover overleg hebben met tennis en dit doorgeven aan het sportbestuur.

Bij het kunstgrasveld zou er een tweede opening in het hek moeten komen naar het achterliggende
voetbalveld.
Er zit een richel in het kunstgrasveld waar de voetbal last van heeft, kijken naar de mogelijkheden of deze
verwijderd kan worden, dit meenemen in het groot onderhoud van het veld.
Han attendeert erop dat hij nog reservelampen voor de verlichting van het tennisveld thuis heeft liggen.
12 Rondvraag
Herman van Zwol: Froukje Taconis is 19 november bevallen van een dochter
Er vinden de afgelopen periode vernielingen op en rondom het sportveld plaats, er worden hokjes vernield
en er wordt zelfs met een auto op het veld omgereden, toegezegd is dat ’s avonds het hek naar het veld toe
dicht gaat. De hekken worden niet afgesloten, eerst kijken of deze hindernis genoeg belemmerd.
Anneke de Vries: vanuit de gymnastiek wordt er het verzoek gedaan om eens op een andere avond dan de
maandagavond te vergaderen. De data moeten nog worden vastgelegd dus hier zal zeker rekening mee
worden gehouden.
Verder noemt Anneke dat de vrijwilligers die op oudejaarsdag de oliebollen rondbrengen ook aan de
vrijwilligerslijst toegevoegd zouden moeten worden.
In het dorpshuis zijn er enkele kasten die voorheen aan de korfbal toebehoorden, deze worden nu niet
gebruikt en de gymnastiek zou deze graag willen gebruiken, mits de sloten weer deugdelijk zijn, ze kunnen
nu niet worden geopend. Han Taekema kijkt naar de sloten.
Hein Pasma: vraagt of Wispolia gebruik maakt van de verzekering die de gemeente voor vrijwilligers heeft
afgesloten. Theo bevestigd dit en dat naar aanleiding daarvan de polis van Wispolia bij de verzekering is
aangepast.

Sluiting: 21.30 uur.

