Centraal Overleg maandag 13 Oktober 2008
Aanwezig: Silvia mulder (G), Anneke de Vries (G), Froukje Taconis (V), Marcus Minkes (V),
Jelle van der Meulen (T), Jildou Spoelstra (B), Jolanda de Vos, Han Taekema, Theo Dijkhuis, Frank
Schaafsma, Hannie van der Bij.
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Opening door voorzitter Frank Schaafsma.
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen vorige vergadering (23 Juni 2008) worden doorgelezen en goedgekeurd.
Bestuursmededelingen en voorstellen
a. Sinterklaasactie: Er is een aantal weken geleden al een mail naar de besturen gegaan met de
vraag om de vrijwilligers aan ons door te geven, tot heden is dit nog niet gebeurd. Deze week
kunnen de lijsten nog worden doorgegeven. Dus uiterlijk vrijdag 17 Oktober 2008 in ons bezit.
b. Oliebollenactie: Naar aanleiding van wat ons ter ore is gekomen betreffende de oliebollen
van het afgelopen jaar is het voorstel van ons om voor de oliebollen weer over te gaan op
levering door een bakker, de appelflappen zullen nog wel door vrijwilligers van de vereniging
worden gemaakt.
Coördinatie appelflappen: Anneke de Vries
Frank neemt contact op met R. de Vries ivm de oliebollen.
c. Grote Club Actie: Loten worden door Hannie aan de verenigingen overhandigd, de lijst met
leden voor wie de loten bestemt zijn worden deze week nog door per mail verzonden.(14-102008)
d. Vragen/Opmerkingen richting dorpshuis: geen opmerkingen.
e. Jeugdoverleg (Afstemming tijden): Hierover moet inderdaad weer overleg komen betreffende
de afstemming tussen voetbal- en korfbalwedstrijden voor de jeugd. Frank neemt contact op
met Arjen Post.
f. ALV Wispolia: er zijn geen verzoeken voor de vergadering van 24-11-2008
g. Infoboekje/Website: middels een mail is ook dit inmiddels onder de aandacht van de besturen
gebracht, hierop is echter nog geen reactie gekomen. Nogmaals verzenden. Vraag naar
zittende bestuursleden + adressen + telefoonnr. + emailadressen. T.z.t. zal dit ook op de website
komen en kan een papieren versie komen te vervallen.
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Rondje verenigingen:
Gymnastiek: 20-12-2008 staat een “Kerstuitvoering” op het programma
Badminton: Er is nog steeds een aanwas van jeugdleden.
Voetbal: 19-12-2008 is er een Kerstborrel, en er staat nog een vacature van de jeugdcommissie open.
Tennis: Over het hokje waar over gesproken wordt voor bij het veld, daarvoor moet worden gekeken
in hoeverre daar een vergunning voor nodig is, Frank doet navraag bij de gemeente.
Er moet naar mogelijke opties voor een hokje worden gekeken (uitvoeringswijzen) dit in overleg tussen
Han, Frank en Theo.
Bij het eventueel overbodig worden van de omheining heeft de voetbal hierin wel belang.
Financiën: er wordt een uitleg door Theo gegeven omtrent de nieuwe overzichten, dit was voor
iedereen duidelijk, er kwamen geen vragen. Het overzicht gaf goede vooruitzichten ondanks de
afsplitsing van LDODK. Voor de Kasko door voetbal en gym wordt gevraagd hiervoor vrijwilligers aan
te melden zijnde geen bestuursleden.Theo kan dan met de betrokken en datum vaststellen.
W.V.T.T.K.: nvt
Rondvraag:
Frank geeft aan dat de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf gezamenlijk een sportproject
hebben “OPSTELLING” in dit kader kan er ondersteuning worden gegeven op verschillende aspecten
binnen een sportvereniging. Er wordt informatie rondgedeeld met de vraag of de besturen willen
bekijken in hoeverre ze hier gebruik van willen maken
Sluiting

6

7
8

9

