Centraal Overleg maandag 20-09-2010
Aanwezig: Anneke de Vries (G), Herman van Zwol (V),Jelle van der Meulen (T), Jildou Spoelstra (B), Jolanda
de Vos (B) komt iets later, Theo Dijkhuis, Frank Schaafsma, Hannie de Jong.
1
20.07 uur Opening door voorzitter Frank Schaafsma.
2
Agenda wordt vastgesteld.
3
Notulen vorige vergadering (08-07-2010) kopieën zijn niet aanwezig, wordt niet goedgekeurd.
4 Mededelingen bestuur;
1 De extra algemene ledenvergadering is goed gegaan, de verhoging van de contributie is
akkoord bevonden.
Herman van Zwol en Theo hebben nog even overleg en kijken nog naar de jaarcijfers om de
extra contributie vast te stellen en per wanneer dit wordt geïnd.
De leden moeten vooraf ook nog worden geïnformeerd over dit bedrag, hier dienen we
zorgvuldig mee om te gaan.
2 Kasco
Dit jaar dient dit te worden verzorgt door Voetbal – Badminton.
Hiervoor alvast vrijwilligers regelen.
Volgend boekjaar is de kasco Voetbal – Gym.
3 Kunstgrasveld
Jelle van der Meulen heeft zich hier in verdiept.
Stichting kunstgrasveld kan formeel opgeheven worden.
Erfpacht moet overgedragen worden van de stichting naar de Vereniging.
Dit moet bij de notaris vastgelegd worden.
Hiervoor is ook een akkoord van de gemeente nodig.
Ook de bestuursleden van de stichting kunstgrasveld hiervan op de hoogte stellen
(nagaan wie hier inzitten, de namen Oeds de Vos en Bethlehem vallen)
4 Achterstallige betalingen gaat goed.
5 Hannie de Jong heeft aangegeven om aan het einde van het jaar te stoppen met het
sportbestuur, een ieder graag omkijken naar vervanging voor haar.
5 Financiën
Voor 28-10-2010 dienen de begrotingen klaar te zijn.

6 Rondje verenigingen:
Gymnastiek:
Anneke heeft lijst van voetballende gymleden (ca. 3 of 4) doorgegeven aan Sikke Visser, ze heeft
hierna hier niets meer gehoord.
Voor de voormalige kasten van de korfbal in Us doarpshûs zouden nieuwe sleutels komen, door Han
Teakema, dit is nog niet gebeurd.
Voetbal:
Een wethouder, een ambtenaar en Sietze van der Heide van gemeente Opsterland zijn langs
geweest, er is ongenoegen geuit over het maaien van het veld, stekels door de hekken, rommel (gras,
snoeiafval) wat elk jaar opnieuw op het parkeerterrein wordt verzameld, plan om het veld de
omzomen met hekken.
De voetbal vindt dit laatste namelijk zonde van het geld en heeft hele andere prioriteiten.
Er is een dames en een meisjesteam, het meisjesteam wordt na de winter zelfs een elftal.
Op 27-08-2010 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend, met Tijnje en Thor, voor WTTC A,B,C
en D pupillen.
Er komt 3x per jaar structureel overleg, dit staat boven het jeugdbestuur.
Het 1e elftal van wispolia mist 8 á 9 spelers, de resultaten kunnen beter.
Badminton:
Trainingen zijn weer begonnen
Tennis:
Het hokje op bij de tennisbaan zijn ze aan het vervolmaken
7 W.V.T.T.K.:
Herman van Zwol:
Verslag Vitaal Opsterland, Visie van de gemeente op basisvoorzieningen en accommodaties 2010-2030.
Hier staat o.a. in dat scholen, sportvelden op termijn naar Gorredijk moeten.
Herman vraagt zich af: Wij zijn toch een plattelandsgemeente?
Is plaatselijk belang hiervan op de hoogte?
Herman is van mening dat met het verdwijnen van deze voorzieningen ook de samenhorigheid uit de
dorpen gaat verdwijnen.

We moeten er samen over na denken wat de actie in deze moet zijn
8 Rondvraag
Anneke de Vries: Hoe staat het met de website van de voetbal.
Morris maakt nieuwe i.v.m. kosten van onderhoud vorige website
Jelle van der Meulen: Geeft aan, aan het einde van het jaar te stoppen met het voorzitterschap van
de Tennis
9 Sluiting
Het volgende CO is 28-10-2010

