Algemene Ledenvergadering s.v. Wispolia
Donderdag 23-12-2010

Aanwezig: Oekje Dijkstra, Leentje Idzerda, Joke Veenema, Herman van Zwol, Jildou Spoelstra,
Frank Schaafsma, Theo Dijkhuis, Hannie de Jong.
Afmeldingen: Marcus Minkes, Leonard Smit, Anneke en Gjalt de Vries
1. Opening
20.05 uur,
2. Ingekomen stukken, mededelingen
Voor het AED apparaat, wat inmiddels in de hal van het doarpshûs hangt, wordt in
Januari e.e.a. opgestart met betrekking tot de trainingen voor de vrijwilligers.
Op eerder CO’s is besloten de Stichting Kunstgrasveld op te heffen en onder te
brengen bij de Sportvereniging. Het stichting wordt opgeheven. De overdracht van
erfrecht dient door de notaris te worden gedaan. Het bestuur krijgt het fiat om dit uit
te voeren.
Volgend jaar is de A.L.V. in Oktober
3. Notulen vorige A.L.V.’s d.d. 23/11/2009 en 26/08/2010
In de notulen van 23/11/2009 staat schroeisel i.p.v. schoeisel.
Goedgekeurd onder dankzegging van de secretaris

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Notulen 26/08/2010
Goedgekeurd onder dankzegging van de secretaris
Jaarverslag secretaris
Bij het gedeelte van de voetbal
Klachten over de kwaliteit …… schaven,…..kunstgrasveld gezorgd.
Hier dient schaven vervangen te worden door schaffen.
Jaarverslag penningmeester
Gegevens zijn niet up to date, tijdens de pauze worden deze aangevuld.
Na de pauze zijn alle gegevens compleet en zijn we in het bezit van de goede cijfers.
Deze worden goedgekeurd.
Verslag Kasco
Verslag Kasco is goedgekeurd en het formulier ter goedkeuring is ondertekend.
Dank aan Harmen en Nynke en er wordt decharge verleent aan de penningmeester.
Benoeming Kasco
Volgende jaar dient de controle te worden gedaan door
Voetbal en Gymnastiek.
Pauze
Mededelingen bestuur
Voor de verkiezingen dient er nog een opvolger te komen voor Hannie

10. Bestuursverkiezingen
Aftredend: Theo Dijkhuis (herkiesbaar)
Er zijn geen tegen kandidaten voor Theo Dijkhuis, Theo wordt herbenoemd.
Hannie de Jong (niet herkiesbaar)
Theo neemt de taken voorlopig van Hannie over.
11. W.v.t.t.k.
12. Rondvraag
Leentje Idzerda:
is ook in naam van de ijscommissie aanwezig. Voor het organiseren van toertochten
zou er officieel ook iemand van het sportbestuur zitting in de ijscommissie moeten
hebben.
Alle materialen welke werden gebruikt wanneer er een toertocht werd georganiseerd
in het verleden zijn verdwenen.
Theo Dijkhuis vraagt of er een inventarisatielijst is, deze is aanwezig.
Verder komt de vraag of er bij een eventuele doorgang van een toertocht het
sportbestuur bereid is de kosten voor een advertentie voor te schieten, als zou blijken
dat er geen sponsors kunnen worden gevonden.
Herman van Zwol meldt zich voor de sponsorlijst.
Sportbestuur wil hier absoluut aan meewerken.
Er zijn vragen geweest over de kosten van de zaalhuur.
Frank Schaafsma: Gymnastiek, sportbestuur moeten met het doarpshûs een afspraak
maken voor overleg over het nieuwe beleid inzake huur.
Er wordt door gym deelgenomen aan de sponsoractie van Poeiz.
Herman van Zwol:
Leonard Smit maakt een afspraak met Theo Dijkhuis om overleg te plegen over
penningmeesters zaken.
Graag een overzicht van organisatie rondom AED, cursus, het totaalplaatje van de
organisatie.
In het verlengde van Vitaal Opsterland is er 17 Januari 2011 overleg tussen voorzitter
doarpshûs, voorzitter sportbestuur, plaatselijk belang en Herman van Zwol.
Wij moeten als dorp met een alternatief richting de gemeente komen i.p.v. dat we af
gaan wachten waar de gemeente mee komt.
Op 8 Januari is het Nieuwjaarstoernooi
Ook vanuit de voetbal wordt deelgenomen aan de actie van Poeiz
Sluiting 21.25 uur.

