Centraal Overleg 8-07-2010 (uitgestelde vergadering van 23-06-2010)
Aanwezig: Jelle, Jildou, Marcus, Froukje, Herman , Anneke, Oekje, Frank, Theo.
Afmelding: Hannie en Jolanda
1 opening 20:00
2 agenda wordt goedgekeurd, accent zal liggen bij agendapunt 5 bestuursvoorstel
3 notulen worden aangenomen
4 mededelingen:
-Uitbijeenkomst met de gemeente is naar voren gekomen dat er budget is voor aankoop van een AED
(defibrillator) en training van personeel. Er is een vaste pot waarvan verwacht wordt dat deze
voldoende is om alle aanvragen in Opsterland te honoreren.
-Er is een mooi tennisonderkomen gebouwd, het tennisveld heeft een onderhoudsbeurt gehad en
rondom het veld is de bestrating vrij gemaakt van onkruid. Jelle: kan de gemeente rondom het veld
onkruid borstelen? Geen optie: we (voetbal) doen dat in eigen beheer. Jelle zal Luut-Jan benaderen
voor de borstelmachine van de ijsclub t.b.v. periodieke borstelbeurten van het kunstgrasveld.
Jildou meldt dat de badmintontrainingen voor de jeugd worden verplaatst van de woensdag naar de
donderdag-avonden.
5 Het bestuur van de sportvereniging stelt voor de contributie van de s.v. in de komende 4 jaar
structureel te verhogen met 7,5% per jaar om een dreigend exploitatie tekort het hoofd te bieden. De
motivatie hiervoor is als bijlage “Notitie Verhoging contributie s.v. Wispolia” tijdens de vergadering
uitgedeeld en onderaan deze notulen bijgevoegd.
Het voorstel tot contributieverhoging moet worden aangenomen op een Algemene Ledenvergadering.
Omdat deze gepland is voor 25 november 2010 en het sportbestuur zijn voorstel zo vroeg mogelijk in
het boekjaar (startend per 1 juli) wil realiseren stelt zij voor een Buitengewone Ledenvergadering uit te
schrijven op 26 augustus 2010. Daartoe moeten de uitnodigingen op12 augustus door de leden zijn
ontvangen.
6 Rondje verenigingen.
-Gymnastiek:jeugd heeft deelgenomen aan de zeer geslaagde turnbetoging op 19 juni in Gorredijk
- Voetbal Op 3 juli hebben de meisjes in Amsterdam (op de Dam) meegedaan aan een voetbaltoernooi.
-Anneke en Herman houden contact over de trainingstijden
Badminton: Jildou signaleert een probleem dat zou kunnen ontstaan omdat één van de twee trainers er
mee stopt. Ook zij stelt dat de afstemming van de trainingstijden op tijd moet worden kortgesloten met
voetbal. Jildou zal inventariseren wie zowel badmintonnen als voetballen.
Tennis: Jelle zou graag willen zien dat, ten overvloede, in het clubblad van voetbal wordt vermeld dat
beslist niet met voetbalschoenen met grote (schroef) noppen op het kunstgrasveld wordt gevoetbald.
En vooral ook dat de trainers daarover geïnstrueerd worden.
7/8 Theo meldt dat hij heeft uitgezocht hoe het zat met de dekking van gymnastiektrainers met of
zonder vergoeding via onze Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven alsmede de Vrijwilligers Polis
van de Gemeente Opsterland (ondergebracht bij Centraal beheer). Deze laatste is een zg secundaire
dekking, dwz “dat oudere verzekeringen in de dekking voorgaan op deze dekking”. Conclusie is dat
beide polissen genoeg dekking bieden indien bijvoorbeeld letselschade wordt geclaimd bij een val uit
de ringen. Theo zal correspondentie aan Anneke geven.
9 sluiting 21:00

Notitie Verhoging contributie s.v.Wispolia.
Bij CO Wispolia, 30-06-2010.
In het CO van 30-06-2010 wordt onderstaand bestuurvoorstel ingebracht door het bestuur van
s.v.Wispolia.
De strekking van het bestuursvoorstel is zodanig dat op basis van artikel 8-2-a van de statuten van
s.v.Wispolia een ledenvergadering uitgeschreven dient te worden om te kunnen worden gepasseerd.
8. 2. a. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributie van de leden vast.
Daarom dient in het CO de haalbaarheid van het voorstel getoetst te worden.
Het doel is om voor 1-9-2010 een ledenvergadering uit te schrijven en vervolgens de maatregelen in
te laten gaan per 1-9.

Tekst bestuursvoorstel:

Het bestuur stelt voor de contributie van s.v. Wispolia in de komende 4 jaar structureel te verhogen
met 7,5% per jaar, in te gaan op 1-9-2010. Daarnaast wordt per afdeling de ruimte te geboden een
door het afdelingsbestuur vast te stellen afdelingstoelage op te leggen aan de geregistreerde
afdelingsleden. Deze afdelingstoelage zal door de penningmeester van de s.v.Wispolia geïncasseerd
worden, tezamen met de algemene contributie.
De overwegingen voor dit voorstel worden aan de ledenvergadering toegelicht.

Overwegingen
de volgende overwegingen worden hieronder toegelicht
•
•
•

Stijging huurprijzen Us Doarpshûs.
Tekort v.v.Wispolia naar aanleiding van de ontvlechting
Dreigend structureel tekort s.v. Wispolia

Stijging huurprijzen:
In een overleg met Stichting Us Doarpshûs is medegedeeld dat Us Doarpshûs voornemens is de
huurprijzen van de zalen drastisch te verhogen met 68% in een periode van 3 jaar.
Hierdoor zullen de kosten voor UDA en BCT drastisch stijgen.
Dit zou de volgende verschillen teweeg brengen:
2010
2013
Verschil
------------------------------------------------------------------------------------UDA
2700
4560
1860
BTC
850
1435
585
------------------------------------------------------------------------------------Tekort v.v.Wispolia:
Sinds de ontvlechting met LDODK is het voetbal er financieel op achteruit gegaan. Met name de
inkomsten uit contributies zijn gedaald.
Dit is in het onderstaande schema weergegeven.
2005

2006

2007

2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------totaal in
€ 22.935,00
€ 23.768,00
€ 24.134,00
€ 23.663,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------totaal uit
€ 21.965,00
€ 21.854,00
€ 24.075,00
€ 24.843,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------in contr.
€ 16.373,00
€ 16.375,00
€ 14.250,00
€ 13.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als de inkomsten uit 2005 jaarlijks met 4% gestegen waren, had v.v.Wispolia in 2010, respectievelijk
2013 de volgende inkomsten uit contributie gehad:
2010
2013
----------------------------------------------------------------Inkomsten
€ 19.156,43
€ 22.410,32
o.v.b. 4%
-----------------------------------------------------------------De stijging in de kosten is te wijten aan stijgende algemene kosten en met name de stijgende kosten
die de KNVB aan v.v.Wispolia oplegt.
Aan de uitgavenkant valt zeer weinig tot niets te halen.
Structureel tekort
Het lijkt erop dat over 2009-2010 er een structureel exploitatietekort dreigt te ontstaan.
In de winst- en verliesrekening van s.v.Wispolia zijn de volgende cijfers beschikbaar:
Oorzaak is de algemeen stijgende lasten, en de tegenvallende rente-inkomsten. De aanstaande
huurverhoging van de zalen zal hierbij een flink gat slaan in de exploitatiecijfers (zie boven).

Maatregelen

Om structurele tekorten te voorkomen, wordt voorgesteld de contributie gedurende 4 boekjaren te
verhogen met 7,5%
Dit resulteert in het volgende overzicht:

voetbal
tennis
gym
badminton

Aantal
Leden 2010
176
72
87
28

%

2011

2012

2013

48,6
20,0
23,9
7,7

14386,18
5920,24
7074,68
2247,48

15465,14
6364,25
7605,28
2382,33

16625,03
6841,57
8175,68
2525,27

2014 was
17871,91 13900
7354,69 5647
8788,86 6831
2676,79 2211

Daarnaast krijgen afdelingsbesturen de ruimte om een toeslag per afdeling in te stellen.
Dit is ruim gesteld, maar is in concreto bedoeld om v.v.Wispolia een gezonde financiële basis te
geven.
In dit voorstel zou v.v.Wispolia een toeslag van €1,50 voor jeugdleden t/m 17jr en €3,= voor 18+ leden
vaststellen.
Bij de huidige ledenaantallen zou dit €4050 aan extra inkomsten bieden.
Het bestuur.

verschil
3971,91
1707,69
1957,86
465,79

