Centraal Overleg maandag 2 november 2009
Aanwezig: Oekje Dijkstra (G), Anneke de Vries (G), Marcus Minkes (V), Jelle van der Meulen (T), Jildou
Spoelstra (B), Jolanda de Vos (B), Ellie van Noordenburg, Theo Dijkhuis, Frank Schaafsma,
Hannie de Jong.
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Opening door voorzitter Frank Schaafsma.
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen vorige vergadering (21 september 2009)zullen de volgende keer worden doorgenomen i.v.m.
het niet aanwezig zijn van deze stukken op de vergadering
Mededelingen bestuur
Er zijn geen mededelingen.
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Financieel overzicht:
Voorstel van het bestuur tot een wijziging van verdeling van de gelden:
Plan was om de inkomsten te verdelen volgens de huidige verdeelsleutels, maar met het voorbehoud
dat bondscontributies voor de verdeling door de Sportvereniging en dus niet meer door de afdeling
afgedragen worden.
Jelle van der Meulen vindt het niet terecht dat de kosten van de voetbal en gymnastiek door
iedereen gedragen moeten worden, insteek kan ook zijn dat de voetbal te weinig inkomsten heeft.
Een idee kan ook zijn om bijv. een wegingsindex aan de leden van de vereniging te geven, of een
basiscontributie + een toeslag voor betreffende afdeling. Hier is in het verleden ook al eens eerder
naar gekeken door Henk Hofstra. We gaan dit navragen en in een comité bekijken wat de
mogelijkheden zijn.
Dit voorstel wordt dus niet op de algemene leden vergadering van 23 November voorgedragen.
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Statuten:
Bestuur brengt nieuwe statuten voor de algemene leden vergadering in omloop, plaatsen het op de
website, en melden dit op de ALV.
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Rondje verenigingen:
Gymnastiek:
2 gymnastiek jeugdleden (Marian Paulusma en Hilda Koopmans) nemen deel aan een cursus junior
assistent.
Van gymnastiekvereniging Stanfries uit Gorredijk heeft UDA een brief ontvangen met de uitnodiging
om mee te doen aan een gym manifestatie ter gelegenheid van het 125 –jarig bestaan van Stanfries.
De trainingstijden van de voetbal is voor sommige meisjes nog steeds op maandag avond . Wat
nadelig is voor gym, omdat er dan leden stoppen. In het vorige CO is dit ook aan de orde geweest,
hierop is nog geen reactie gekomen van Herman van Zwol of Sikke Visser.
Voorheen was hiervoor een commissie die zich bezit hield met het afstemmen van de trainingstijden,
het sportbestuur zet dit op de agenda voor 2010 om dit weer op te pakken.
Voetbal:
19 December is de kerstborrel
Het 1e elftal staat 3e op de ranglijst en heeft van de koploper gewonnen.
Badminton:
Vandaag is het trieste bericht gekomen dat de partner van badminton lid Nienke, Bonne Meter is
overleden.
Tennis:
Tennis heeft voorafgaande aan deze vergadering afscheid genomen van Ellie van Noordenburg,
voor haar in de plaats komt Marloes Moll
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W.V.T.T.K.:
Kasco voetbal: afgevaardigde via Herman van Zwol en tennis: Arie van Steen
Voor de oliebollenactie heeft Frank een stratenvoorstel gemaakt.
Uit de vergadering komt het voorstel om de straten elk jaar te laten rouleren onder de afdelingen.
Woensdag 30 december zullen er appelflappen gebakken worden.
Misschien kunnen we het assortiment uitbreiden met bijv. kerststollen.
Rondvraag: geen vragen
Sluiting 21.28
Het volgende CO-overleg is nog niet bekend.
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