Extra Algemene Ledenvergadering s.v. Wispolia
Donderdag 26-08-2010

Aanwezig: Jolanda de Vos, Aukje Couperus, Jildou Spoelstra, Anneke de Vries, Marcus
Minkes, Harmen Bosma, Oeds de Vos, Henk de Vries, Herman van Zwol, Jelle van der Meulen,
Klaske Lageveen, Siep Bijstra, Frank Schaafsma, Theo Dijkhuis, Hannie de Jong.
Afmeldingen: Han en Antje Teakema
1. Opening
20.00 uur,
Notulen van de jaarvergadering worden nu niet behandeld.
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen bestuur
AED: De gemeente vergoedt een AED-apparaat + cursus voor de vrijwilligers, binnen
ca. twee weken zal de overdracht plaatsvinden. Er zijn nog wel vrijwilligers nodig, het
doarpshûs zal zich hier intern ook over buigen.
4. Bestuursvoorstel
Bestuursvoorstel contributieverhoging
Het bestuur stelt voor de contributie van s.v. Wispolia in de komende 4 jaar structureel
te verhogen met 7,5% per jaar, in te gaan op 1-9-2010. Daarnaast wordt er afdeling
de ruimte geboden een door het afdelingsbestuur vast te stellen afdelingstoelage op
te leggen aan de geregistreerde afdelingsleden. Deze afdelingstoelage zal door de
penningmeester van de s.v. Wispolia geïncasseerd worden, samen met de algemene
contributie.
Toelichting:
Overwegingen
-Stijging huurprijzen Us doarpshûs
-Tekort afdeling Voetbal naar aanleiding van de ontvlechting met LDODK
-Dreigend structureel tekort s.v. Wispolia
Stijging huurprijzen:
De Stichting Us Doarpshûs is voornemens de huurprijzen van de zalen drastisch te
verhogen met 68% in een periode van 3 jaar.
Tekort v.v. Wispolia:
Sinds de ontvlechting met LDODK is de afdeling Voetbal er financieel op achteruit
gegaan. Met name de inkomsten uit contributies zijn gedaald.
Structureel tekort
Het lijkt erop dat over 2009-2010 er een structureel exploitatietekort dreigt te ontstaan.
Oorzaak is de algemeen stijgende lasten, en de tegenvallende rente-inkomsten.
Maatregelen
Om structurele tekorten te voorkomen, wordt voorgesteld de contributie gedurende 4
boekjaren te verhogen met 7,5%

Jeugdsubsidie wordt ook ingetrokken door de gemeente
Siep Bijstra: wordt de vraag van Us doarpshûs om de contributie te kunnen verhogen
klakkeloos overgenomen?
Oeds de Vos: legt uit dat Us doarpshûs met een exploitatie tekort kamt, dit hoeft niet
door consumerende kantine klanten te hoeven worden betaald. Huur afspraken zijn
voor de diverse afdelingen ook verschillend, dit wordt gelijkgesteld, tevens is er naar
de huren van zalen in de buurt gekeken.
Henk de Vries: Geeft de inflatie indexering geen vertekend beeld? Deze kan volgend
jaar wel hoog zijn?
Frank Schaafsma: Elk jaar dient de contributie vastgesteld te worden, dus nu elk jaar
kijken of we met dit voorstel nog steeds goed zitten en dit eventueel bijstellen.
Herman van Zwol: heeft een opmerking: onze contributie zit t.o.v. omni verengingen in
de buurt ook nog erg laag.
We gaan over tot een stemming,
Voorstel aangenomen
5. Rondvraag
Henk de Vries: In de begroting worden de inkomsten uit rentebaten meegenomen, dit
gaat naar beneden, is het handig om met deze inkomsten in de begroting rekening
te houden?
Frank Schaafsma: We rekenen wel met de rente inkomsten in de begroting.

6. Sluiten
Sluiting 20.40 uur.

