Centraal overleg S.v. Wispolia Donderdag 28 oktober 2010, 20.00hUs Doarpshûs
Terwispel.
Aanwezig: Jildou Spoelstra, Herman v Zwol, Jelle vd Meulen, Anneke de Vries, Froukje
Taconis, Frank Schaafsma, Theo Dijkhuis
1 Opening 20:00 door voorzitter Frank Schaafsma
2 De agenda wordt vastgesteld
3 Notulen vorige vergadering worden vastgesteld
4 Mededelingen bestuur
-De AED is afgeleverd. Het apparaat komt in eerste instantie binnen in het dorpshuis te hangen. Zodra
een kast is gemaakt kan hij buiten opgehangen worden. Kast wordt niet ter beschikking gesteld door
de gemeente en zal dus zelf moeten worden aangeschaft.
- Jelle heeft overdracht van het kunstgrasveld van de stichting naar de sportvereniging geregeld. De
overdracht van erfpachtrecht bij de notaris vindt binnenkort plaats.
- Frank memoreert de ontwikkelingen die gaande zijn betreffende de sportvoorzieningen in de
gemeente Opsterland en benoemt het rapport “Vitaal Opsterland, visie op Basisvoorzieningen en
Accommodaties 2010-2030”. De hierin besproken visie is zeer verontrustend voor het voortbestaan
van zowel het dorpshuis als het sportcomplex. Als reactie op deze visie is door Gerrit van der Heide,
voorzitter van Plaatselijk Belang, (voor deze gelegenheid kortstondig aanwezig voor uitleg) een brief
geschreven aan de leden van de gemeenteraad waarin de ondertekenaars (voorzitter PB, voorzitter
Stichting ûs Doarpshûs, voorzitter SV en de 4 voorzitters van de aangesloten sportverenigingen) hun
zorgen kenbaar maken.
- de jaarvergaderingen van de aangesloten verenigingen: tennis en badminton gecombineerd 1 nov),
gymnastiek 8-nov, voetbal 15 nov 2010.
5 Financiën: De financiële cijfers in conceptvorm worden besproken. Deze kunnen in definitieve vorm
worden aangeboden op de Algemene Ledenvergadering indien een kleine wijziging wordt
doorgevoerd (nagekomen betalingen aan vv Wispolia van Thor en vv Tynje).
6 Rondje verenigingen
- badminton meldt teruggang aantal jeugdleden. Firma Blokker sponsorde de cadeautjes voor het
jeugdtoernooi. Dit wordt gestopt. Een nieuwe sponsor is vermoedelijk gevonden.
- Voetbaldames hebben andere trainer
- Tennis: Jelte Postma zal ook komend seizoen de trainingen verzorgen. Men moet opzoek naar een
nieuwe trainer voor de jeugd. Jelle van der Meulen treedt af en zal vervangen worden door Peter
Jongsma.
- Gymnastiek: Twee meisjes hebben diploma “Assistent Leidster”behaald.
7-8 Wvttk/Rondvraag
Anneke : Er is een paar weken vergadert over contributieverhoging. Waarom is niet de contributie
voor alle jeugdleden omhoog gegaan? Antw: De contributie is voor alle leden met 7,5% verhoogd
Jelle: Kan niet worden geprobeerd volleybal bij de sportvereniging te betrekken?
9 Sluiting: 21:00

