Centraal Overleg maandag 23 Juni 2008
Aanwezig: Silvia mulder (G), Anneke de Vries (G), Aukje Couperus (B), Janneke de Jong (B),
Jildou Spoelstra (B), Froukje Taconis (V), Han Taekema, Hein Pasma, Theo Dijkhuis, Frank Schaafsma, Hannie
van der Bij.
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Opening door voorzitter Frank Schaafsma.
Er wordt vastgesteld dat er van de Tennis helaas niemand aanwezig is.
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen vorige vergadering (3 April 2008) worden doorgelezen en goedgekeurd.
Bestuursmededelingen en voorstellen
a. Stand van zaken statuten: Vraag is of we ons neer moeten leggen bij het advies van de notaris
om het op enkele punten aangepaste oude statuten te handhaven of vast te houden aan
nieuwe statuten met bijbehorend Huishoudelijk Reglement, We hebben de hulp van Han
gevraagd omdat hij tentijde van de afsplitsing van LDODK zich hierin heeft verdiept. Conclusie is
dat we toch een second opinion gaan aanvragen bij derden.
b. Verdeelsleutel vaststellen: De verenigingen geven aan accoord te gaan met het principe van
de verdeelsleutel zoals voorgelegd. Gymnastiek geeft echter aan het aantal leden, van de
gymnastiek, aan de lage kant te vinden. Dit zouden volgens Silvia en Anneke meer moeten zijn.
In overleg met Theo moet hier naar gekeken worden. De begrotingen worden dan aangepast.
c. Werkzaamheden woningbouw 21 Mei 2008: Tijdens deze dag zijn er veel mensen uit het dorp
actief geweest om de woningbouw te helpen met de klussen. Er is o.a. een tegelpad langs het
voetbalveld aangelegd, de dugouts van de voetbal zijn gerepareerd, het hokje bij de ingang
van het sportcomplex opgeknapt en er zijn nog werkzaamheden aan het ijsbaanhokje en in de
speeltuin gedaan. Namens het sportbestuur dank voor de inzet.
d. Commissies: activiteiten, Kasko: Naar aanleiding van de melding van Janneke dat het lastig is
voor een kleine vereniging om hiervoor mensen te krijgen, hebben we besloten dat de voetbal
een vaste plek krijgt in de kascommissie, de tweede vereniging rouleert per jaar.
De controle van 2007/2008 wordt in Oktober uitgevoerd door Voetbal en Gymnastiek.
2008/2009 door Voetbal en Tennis
De Commissies van diverse activiteiten bestaan formeel uit mensen met leden uit meerdere
verenigingen, in de praktijk zijn dit “slapende” commissies. Het is de bedoeling dat een specifieke
commissie onder verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging gaat vallen.Eigenlijk is dit al
de manier zoals er nu gewerkt wordt. Om e.e.a. inzichtelijk te krijgen gaan wij als sportbestuur
opstellen welke verantwoordelijkheden bij welke verenigingen horen.
Rondje verenigingen:
Gymnastiek: heeft recentelijk de onderlinge wedstrijden weer gehad.
Badminton: Inmiddels is er niet meer sprake van een ledenstop en is er een jeugdtrainer aangesteld.
Voetbal: Erg veel stress op het moment, diverse oorzaken: moeilijkheden bij het samenstellen van de
teams, hierin wordt al weer gekeken naar het samenwerken met omliggende dorpen.
Tevens het moeizaam kunnen krijgen van trainers en leiders.
Tennis: namens de tennis meldt Theo dat er een voorstel ligt voor een groot “hok” bij het tennisveld.
Om tijdens toernooien een kopje koffie te kunnen drinken en toch bij de wedstrijden betrokken te
blijven.
Het idee is ontstaan om een oefenmuur samen met de voetbal te realiseren, hiervan zijn nog geen
kosten inzichtelijk.
Als de korfbal niet meer gebruik maakt van de velden wil men graag de lage hekken verwijderen.
Begrotingen:
Tennis: accoord
Gymnastiek: Theo maakt afspraak met gym om het aantal leden uit te zoeken, mochten hier
wijzigingen in zitten dan maakt Hein nieuwe begrotingen.
Badminton: komt met een nieuw voorstel, in het huidige is een post jeugdsubsidie meegenomen, dit is
afhankelijk van een minimum aantal jeugdleden, en het is de vraag of dit jaar dat aantal kan worden
gehaald. Deze post dus niet meenemen in de begroting.
Voetbal: begroting komt goed in de buurt, op wat kleine verschuivingen na.
Komend jaar is het de bedoeling om de begrotingen een aantal keren ( 3 a 4 ) per jaar te evalueren.
Hiervoor dienen voor half Oktober alle gegevens bij Hein te zijn aangeleverd.
Eind Oktober zijn de resultaten dan inzichtelijk.
W.V.T.T.K.: nvt
Rondvraag:
Froukje: Voorzitter voetbal wil een afspraak met het sportbestuur, wij maken een afspraak.
Hein: Verzoek aan de verenigingen om alle nota’s voor 1 Juli te betalen. (dit ivm overlopende balans)
Silvia: voor wanbetalende leden moet het niet mogelijk zijn om van de ene vereniging naar de
andere te gaan, alvorens de opgebouwde betalingsachterstand te hebben afgehandeld. Dit wordt
ook door Theo middels een brief aan de betreffende familie kenbaar gemaakt.
Sluiting

