Notulen Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2011, Us Doarpshûs
Aanwezig : Marcus Minkus, Joke Veenema,
Jildou Spoelstra, Aukje Couperus, Janneke de Jong, Peter Jongsma, Frank Schaafsma, Theo Dijkhuis
(notulen).
Afmelding: Herman van Zwol, Siep Bijstra Sr, fam de Vries.
1 Opening: 20:00 uur door voorzitter Frank Schaafsma.
2 Mededelingen.
- Frank staat stil bij het overlijden van Oekje. Uit naam van de vereniging is een advertentie geplaatst in de
LC. Ook de gymnastiekvereniging heeft een advertentie geplaatst.
- Werkgroep Vitaal Opsterland: Volgende fase: projectplan hoe komende jaar met het projectplan aangepakt
moet worden. Er komt een werkgroep die met de gemeente in gesprek zal gaan. In de klankbord groep zitten
het plaatselijk belang onder leiding van Gerrit vd Heide, de sportvereniging, voetbal, de school. De groep
gaat een inventarisatie maken van welke maatschappelijke activiteiten er in het dorp zijn en vanuit het plan
zal een strategie bepaalt worden wat er in de komende twintig jaar aan faciliteiten te verwachten valt.
- De tennisbanen zijn in januari (2011) eigendom geworden van de sportclub, formeel de “notariële
overdracht van erfpachtrecht van de Stichting naar de Sportvereniging”. De Stichting Kunstgrasveld is
opgeheven.
- Er zijn ca 10 bestuursvergaderingen geweest en 4 CO's.
- Er is een nieuw draaiboek gemaakt voor de te houden activiteiten.
- We zijn weer van plan om oliebollenactie te houden: aanvraag bij gemeente, wijkverdeling, advertentie in
de Wispelweagen. We hopen dat de afdelingen zich weer willen inzetten bij het realiseren van de actie.
- Vrijwilligersactie (Sinterklaas)
- Ingekomen stukken: Verzoek “Gehandicaptenbond” om te collecteren. Er is geen animo om dit te
organiseren.
3 Notulen
Rectificatie: Nynke moet worden: Nienke. De notulen worden goedgekeurd.
4 Jaarverslag secretariaat: Janneke de Jong-Veenstra moet worden Janneke de Jong-Feenstra
5 Jaarverslag penningmeester: De cijfers zijn conform de cijfers zoals die op het laatst CO zijn
gepresenteerd met dien verstande dat de inkomsten van de Poiesz-actie zijn overgeheveld van de
winst&verliespost naar een reserve post (balanspost), waardoor de winst van Gymnastiek met 1012 euro is
verminderd.
Janneke: waarom is het winstcijfer van voetbal zoals gepresenteerd op hun jaarvergadering verschilt met het
hier gepresenteerde cijfer (verschil ca 1200 euro). Antwoord: onbekend, maar vermoedelijk is het bedrag
aan wasgeld door Leonard als winst geïnterpreteerd. Moet worden nagevraagd bij Leonard.
6 Kascommissie: Bennie Jongsma (voetbal) en Miriam de Vries-Koster (gymnastiek) hebben de boeken
gecontroleerd en goedgekeurd. Onder dankzegging wordt decharge veleend.
7 Nieuwe kascommissie zal moeten worden gevormd door Voetbal en Tennis.
8 Contributie: Het bestuursvoorstel van een contributieverhoging per 1 januari 2012 van 7,5 % wordt
aangenomen.
9 --10 Zie 2
11 Theo stapt uit het bestuur vanwege reisplannen in maart/april. Tot zolang blijft hij inzetbaar bij het
inwerken van een nieuwe penningmeester en ledenadministrateur.
Frank bedankt hem voor zijn inzet en overhandigd hem een cadeau.
12 Wttk: Peter merkt op dat er op de tennis -en voetbalwebsite behoorlijk wat persoonlijke gegevens staan
vermeld. Bijvoorbeeld het infoboekje van tennis bevat veel persoonlijke gegevens en ook op de voetbalsite
staan namen, geboortedatums, enz. Peter vindt dat daar zorgvuldiger mee omgegaan moet worden en stelt
voor een protocol te ontwikkelen wat wel en niet gepubliceerd mag worden. Ook de mailings bevatten
zichtbaar alle e-mailadressen. Deze zouden eigenlijk als “bc” moeten worden verstuurd (en niet als “cc”).
13 Rondvraag: geen vragen.
Sluiting 20:35

