Centraal Overleg maandag 16 februari 2009
Aanwezig: Silvia mulder (G), Anneke de Vries (G), Marcus Minkes (V), Herman van Zwol(V)
Jelle van der Meulen (T), Jildou Spoelstra (B), Theo Dijkhuis, Frank Schaafsma, Hannie van der Bij.
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Opening door voorzitter Frank Schaafsma. 20.05 uur
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen vorige vergadering (13 oktober 2008) worden doorgelezen en goedgekeurd.
Mededelingen bestuur
a. Us doarpshûs is druk bezig met voorbereidingen voor bouwplannen omtrent het dorpshuis. De
eerste opzet is in strijd met bestemmingsplannen en er moet opnieuw naar de plannen worden
gekeken.
b. Betreffende de aanschaf van een AED apparaat is een brief naar de gemeente verzonden in
samenwerking met dorpshuis en plaatselijk belang met grofweg de strekking dat we in Terwispel
graag e.e.a. zien gerealiseerd en dat we ook wel als pilot dorp willen fungeren
c. voetbal en tennis zijn de partijen die gebruik maken van het kunstgrasveld, dit loopt goed.
De verwachting is dat over ca. 4 jaar een reparatie aan de bovenmat moet worden uitgevoerd.
Schatting is dat dit ongeveer €35.000,= gaat kosten. Hieraan ligt nog geen financieel plan ten
grondslag, er wordt echter wel voor “gespaard”. Herman en Jelle willen hierin meedenken om
een plan op te stellen.
d. Het hek op het kunstgrasveld zal op een zaterdag eind maart/ begin april verwijderd worden,
Frank komt nog met de uiteindelijke datum
e. Het hokje voor op het kunstgrasveld hier wordt een tekening van gemaakt door Han Taekema.
f. De gemeente vraag om de formulieren voor de aanvraag van subsidie op de jeugdleden in te
leveren. Alleen voetbal moet dit nog voor 1 maart invullen.
g. Vanwege de landelijke aandacht voor kinderen en sport is er een nationale sportweek geprikt
van 17 tot 24 april. Het sportproject “Opstelling” een samenwerkingsverband van de gemeente
Opsterland en Ooststellingwerf, vraagt de verenigingen hieraan mee te doen. Hiervoor kunnen
dan ook subsidies worden aangevraagd. Wij komen tot de conclusie dat de basisschooljeugd in
Terwispel bijna allemaal wel een sport beoefend en dat vanuit de insteek om leden te werven dit
niet nodig is. Voor de sportdagen in het verleden was ook weinig animo. week in april ook
ongelukkig gekozen.
Financieel overzicht:
Penningmeesters hebben het financiële overzicht ter inzage gekregen voor dit CO.
Verdere uitleg is bij de overzichten niet nodig en er zijn verder geen vragen.
Voetbal heeft nog nader overleg met Theo en Hein.
Rondje verenigingen:
Gymnastiek: Vraagt naar de verzekering welke door de gemeente voor de vrijwilligers is afgesloten,
en in hoeverre de vrijwilligers geregistreerd dienen te worden. Theo reageert hierop en zal de polis
nakijken.
Bij de kerstuitvoering was er een grote opkomst, het is wel een drukke periode om in de
decembermaand ook nog een uitvoering te organiseren. Dit wordt dan ook niet elk jaar met kerst
gedaan.
Binnenkort worden de onderlinge wedstrijden weer gehouden met verenigingen uit de buurtdorpen.
Voetbal: Trainer Minne de Boer stopt aan het einde van het seizoen en Jelte Postma neemt dit van
hem over.
Eind mei weer de familiedag alleen dit keer zonder mixtoernooi maar met een mooi alternatief.
De Kerstborrel was een succes maar de opkomst had iets hoger mogen zijn.
Badminton: De jeugdtrainer is inmiddels door omstandigheden afgehaakt en de trainingen worden nu
door twee bestuursleden verzorgd.
Het aantal jeugdleden neemt weer iets af.
In april staat het eindtoernooi op stapel.
Tennis:
In februari komt er een zaaltoernooi in Drachten.
Het aantal jeugdleden wil niet oplopen.
Het is de bedoeling om vooral onder schooljeugd wat te organiseren.
W.V.T.T.K.:
Oliebollenactie:
Helaas is er omtrent de organisatie hiervan veel mis gegaan.
De oliebollenbakkers van vorig jaar zijn ook nog niet op de hoogte gesteld van het gewijzigde beleid
om de oliebollen door een bakker te laten leveren, terwijl dit wel van te voren gedaan zou worden.
De organisatie steekt de hand in eigen boezem en belooft voor volgend jaar beterschap.
Naar het dorp toe e.e.a. ook aangeven middels een notitie in de Wispelweagen.
Een idee is om het assortiment uit te breiden.
Dat er ook dit jaar weer wisselende kritieken zijn op de kwaliteit was het bestuur nog niet ter ore
gekomen, misschien mag ook een conclusie zijn dat er over smaak niet valt te twisten. Het is moeilijk,
zo niet onmogelijk, iedereen tevreden te stellen.
Rondvraag: geen vragen
Sluiting 21.15 uur

