Centraal Overleg maandag 21 september 2009
Aanwezig: Anneke de Vries (G), Oekje Dijkstra (G), Herman van Zwol (V), Froukje Taconis (V)
Jelle van der Meulen (T), Jildou Spoelstra (B), Jolanda de Vos (B), Theo Dijkhuis, Frank Schaafsma.
1 Opening door voorzitter Frank Schaafsma.
2 Agenda wordt vastgesteld.
3 Notulen vorige vergadering (11 mei 2009) worden goedgekeurd.
4 Mededelingen bestuur;
a- aanbieding Aukje van der Berg “knipkaart” (10 behandelingen à € 185,00 of 20 behandelingen
voor €350,00) voor massage in “de Praktijk” te Gorredijk. Voetbal blijkt belangstelling te hebben.
b) vervolg statuten: na ontvlechting met LDODK lag een statutenwijziging voor de hand. In een vorige
vergadering is hiervoor nieuwe tekst (statuten met een huishoudelijk reglement) besproken. Het
bestuur kreeg mandaat de procedure verder af te handelen. De notaris kon echter niet akkoord
gaan met de voorgestelde veranderingen en kwam met een gewijzigde tekst die in onze ogen niet
veel anders inhield dan wat aanpassingen in de oude statuten. Frank en Theo zijn nogmaals met de
notaris om tafel gaan zitten om te zien of we toch niet tot meer flexibele statuten konden komen
conform het voorstel van de algemene ledenvergadering. De notaris heeft hen overtuigd dat redelijk
veel door Wispolia voorgestelde veranderingen in strijd zijn met het wetboek. Door de notaris op maat
gemaakte statuten zijn kostbaar (en dat hebben we er niet voor over). Frank en Theo gaan er nog
een keer doorheen om toch zoveel mogelijk onze doelstelling te bereiken. Ze hopen de resultaten op
de komende ALV te kunnen presenteren.
c) vorming loopgroep. Het bestuur stelt voor om na 1 april 2010 op verschillende niveaus
looptrainingen te organiseren onder professionele begeleiding. Zal worden gepubliceerd in de
Wispelwaegen.
d) Er zijn problemen ontstaan nu de volleybalvereniging jeugdtrainingen organiseert op tijden dat er
ook voetbaltraining wordt gegeven. Daardoor is er minder opkomst van jeugd bij de training. Anneke
haakt daarop in door te stellen dat ook voetbal niet vrijuit gaat als het om de afstemming van de
jeugdtrainingen gaat: Gymnastiek lijdt onder het feit dat de voetbaltrainingen samenvallen met de
gymnastiektrainingen. Herman gaat contact opnemen met Sikke Visser (voorzitter jeugdcommissie
voetbal). Herman wil het probleem uit de wereld helpen.
e) Theo heeft contact opgenomen met Desso voor een prijsopgave (groot)onderhoud van het
kunstgrasveld. Dit was ook al eerder gedaan door Han Taekema. Desso reageert niet waardoor het
bestuur concludeert “dat Desso er kennelijk geen trek in heeft”. Vervolgens is de firma “Silicanova” te
Oosterwolde benaderd. Zij hebben het veld bekeken. Gevraagd is om offertes voor renovatie,
onderhoud en reparatie van een beschadigd stuk tapijt (0,5 x1,5 meter). Renovatie gaat € 6500,- (ex
BTW) kosten, het veld kan dan nog zeker 5 jaar mee. (er is nog geen prijsopgave ontvangen voor
onderhoud en reparatie).
Grootonderhoud lijkt onvermijdelijk en een goede investering.
5 financiën
Er ontbreekt een balans. Die zal alsnog worden gegenereerd en worden nagestuurd door Theo.
Voetbal komt tot andere cijfers en wil een afspraak maken voor nader overleg. (Voorstel : ma 12 okt. ,
daarbij tevens uitzoeken hoe de lasten van het kunstgrasveld zijn opgebouwd)
6 Rondje verenigingen:
Gymnastiek:
Twee nieuwe bestuursleden: Oekje Dijkstra en mevr Paulusma. (Sylvia en Hilda gaan stoppen).
Ledenvergadering 9 november om 21:00.
Voetbal:
Datum ledenvergadering is onbekend. Er zijn verder geen bijzonderheden. Vergoeding van de
jeugdtrainers, enz, gaat via de voetbalrekening. De salarisadministratie van de hoofdtrainer gaat via
administratiekantoor van Zwol. De rekening wordt gerstuurd naar de penningmeester van de SV.
Er goede opkomst bij de trainingen. Het aantal vrijwilligers is ook voldoende.
Badminton:
Begint op 22 sept, jeugd 23 sept. Ledenvergadering samen met tennis op 2 november om !9:00.
Tennis:
Twee bestuursleden zijn gestopt (Ellie van Noordenburg en Jannie van Wieren) Nieuw is Marloes Moll.
Er is nog één vacature. Ledenvergadering samen met badminton op 2 november om !9:00.
Tennishok is nog niet gerealiseerd. Reinco zal nogmaals benaderd worden (door Frank) voor reparatie
en versteviging van de onderkant van het hek tussen tennis –en voetbalveld.
7 W.V.T.T.K.: n.v.t.
8 Rondvraag: geen vragen
9 Sluiting
Het volgende CO is 02-11-2009

