Centraal Overleg maandag 11 mei 2009
Aanwezig: Silvia mulder (G), Anneke de Vries (G), Marcus Minkes (V), Froukje Taconis (V)
Jelle van der Meulen (T), Jildou Spoelstra (B), Jolanda de Vos (B) Theo Dijkhuis, Frank Schaafsma,
Hannie van der Bij.
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Opening door voorzitter Frank Schaafsma.
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen vorige vergadering (16 februari 2009) worden goedgekeurd.
Mededelingen bestuur
a. Op het tennisveld zijn de hekken verwijderd en reparaties verricht. Voorstel is om nog een
draad aan de onderkant van het gaas te spannen. Jeugdcommissies inlichten dat ook door de
jeugd voorzichtig moet worden omgesprongen met het hekwerk. Er gaat een bedankje naar
Reinco.
b. Voor het onderhoud van het kunstgrasveld moeten er nog offerte aanvragen gedaan worden
bij meerdere partijen. Dit betreft het onderhoud gedurende vier jaar. (Desso)
c. De realisatie van het hokje voor het tennisveld is wat verschoven omdat timmerfabriek
Timboco het op het moment erg druk heeft. Frank overlegd met Han Taekema wat er wel
mogelijk is.
d. De gemeente heeft de ontvangst van de brief over een AED-machine bevestigd.
e. Loten van “De Grote Club” actie zullen € 3,= gaan kosten,
f. De website van Wispolia is in de lucht. Verenigingen (behalve voetbal, omdat deze zelf een
website heeft) kunnen foto’s en teksten (over bijv. lestijden) aandragen. Over het aanleveren van
logo’s ontstaat de vraag of Krekt – Dijksma welke voor ons de reclameborden verzorgt deze
misschien digitaal hebben.
g. Begrotingen moeten voor 1 Juli gereed zijn.
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Financieel overzicht:
Theo maakt voor de afdelingen een begroting, net als vorig jaar, hierop kunnen de afdelingen dan
aanvullingen maken.
Er zijn geen grote financiële tegenslagen geconstateerd
Aandachtpunt: Voor 1 Juli wil het sportbestuur uitsluitsel over de “voetbal” leden welke een
betalingsachterstand hebben, en hoe dit wordt opgelost. Herman van Zwol is hier druk mee bezig.
Indien voor deze datum geen oplossing wordt aangedragen zoeken we als bestuur andere
maatregelen.
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Rondje verenigingen:
Gymnastiek:
27 mei zijn de onderlinge wedstrijden, daarna is het seizoen voor gym afgelopen.
De voorzieningen voor nieuwe versieringen welke door St. Us doarpshûs zijn aangebracht geeft
problemen voor de gymnastiek wanneer men gebruik wil maken van de ringen, gym neemt hier eerst
actie in om eens even te informeren bij u Us doarpshûs.
Voetbal:
In de week van 18 mei 2009 (week 21) is er een bliksemloterij
30 mei de familiedag.
Het 2e elftal is 10 mei kampioen geworden.
Badminton:
Het jeugdtoernooi is inmiddels weer geweest.
Over twee weken is de laatste training alweer.
Tennis:
Clubkampioenschappen voor de jeugd zijn verplaatst naar augustus i.v.m. KNVB-beker
voetbalwedstrijd tussen Heerenveen en FC Twente.
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W.V.T.T.K.: n.v.t.
Rondvraag: geen vragen
Sluiting
Het volgende CO-overleg is 31-08-2009

