Centraal Overleg dinsdag 20-04-2010
Aanwezig: Anneke de Vries (G), Herman van Zwol (V), Froukje Taconis (V)
Jelle van der Meulen (T), Jildou Spoelstra (B), Jolanda de Vos (B), Theo Dijkhuis, Frank Schaafsma, Hannie
de Jong.
1Opening door voorzitter Frank Schaafsma.
2 Agenda wordt vastgesteld.
3 Notulen vorige vergadering (2 november 2009) kopieën zijn niet aanwezig, wordt niet goedgekeurd.
4 Mededelingen bestuur;
1 Af te melden actiepunten
a) Centrale overleggen zijn vastgesteld op verschillende dagen van de week
b) Bord bij de ingang naar het sportterrein is vernieuwd.
c) Kasco heeft inmiddels goedkeuring gegeven.
d) Statuten zijn bij de notaris gepasseerd.
e) Onderhoud van het kunstgrasveld heeft inmiddels plaatsgevonden. Onderhoud via
Grondmij, jaarlijks dient het onderhoud bijgehouden te worden, het regelmatig vegen van
het veld wordt geadviseerd. De voetbal wil een tractor aanschaven voor onderhoud van het
hoofdveld voor rollen en prikken, misschien is er een combinatie mogelijk om deze ook voor
overig onderhoud te gebruiken, de ijsclub is in het bezit van een “frees” navraag doen of dit
eventueel ingezet kan worden voor onderhoud op de velden.
f)
Moderniseren website.
2 Klusjesdag
24-04-2010 was er een klusjesdag ingeroosterd, er is vanuit de afdeling geen enkele reactie
gekomen. Het hokje voor de tennis is nog niet helemaal klaar, maar er had wel een start met het
maken van de fundering kunnen worden gemaakt. Voorstel is om deze dag te verplaatsen naar
29-05-2010.
5 financieel jaaroverzicht / begroting
Het financieel overzicht wil Herman van Zwol intern bij voetbal in overweging nemen, ergens
moeten inkomsten vandaan komen. Er dient een overleg met voetbal te worden belegd, de gegevens
worden digitaal naar Herman verzonden.
De onderhandelingen met het dorpshuis dienen gewoon verder te gaan, de prijsverhogingen
moeten toch opgebracht worden.
6 Rondje verenigingen:
Gymnastiek:
16-06-2010 is er een turnbetoging in Gorredijk ter ere van 125 jarig bestaan van Stânfies te Gorredijk op
het sportterrein Kortezwaag
Voetbal:
Het hangslot welke nu ’s nachts op het hek naar het terrein zit, moet vervangen worden voor een
ander slot. Er is tot 3 maal toe het voetbalveld als een crossveld gebruikt.
De gemeente wil een hek om het veld van ca. 2 – 2,5m hoog, langs bosrand en om het trainingsveld,
dit wordt door de gemeente betaald.
Voor het volgende CO dit afstemmen.
Badminton:
25-05-2010 afsluitingstoernooi volwassenen
26-05-2010 afsluitingstoernooi jeugd.
Tennis:
Het bordje met regels tbv het betreden van het kunstgrasveld wordt binnenkort opgehangen.
De voetbaldoeltjes moeten niet op het veld staan als er niet gevoetbald wordt.
7 W.V.T.T.K.:
Herman van Zwol gaat het jeugdbestuur nogmaals aansturen ivm de trainingstijden Gym-voetbaljeugd
Het is de insteek om op maandag geen jeugdvoetbal te laten trainen.
8 Rondvraag: geen vragen
9 Sluiting
Het volgende CO is 23-06-2010

