Centraal overleg S.v. Wispolia 21 april, 20.00h Us Doarpshûs Terwispel.
Aanwezig: Frank Schaafsma (SV), Leonard Smit (V), Janneke de Jong (B), Peter Jongsma
(T), Jildou Spoelstra (B), Theo Dijkhuis (SV)
Afmelding: Oekje Dijkstra (G)
1 Opening 20:00 door voorzitter Frank Schaafsma.
2 De agenda wordt vastgesteld.
3 de Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
4 Mededelingen:
- Het bestuur is bezig met nieuw bestuurslid
- ALV en CO’s zullen in oktober plaatsvinden i.v.b. met afwezigheid voorzitter later dat jaar.
De verenigingen dienen daarmee rekening te houden met hun eigen jaarvergaderingen..
Voorstel is om de ALV ook in toekomst in oktober te houden om het boekjaar sneller te
kunnen afronden.
- plan visie Vitaal Opsterland: Er is een bijeenkomst geweest met Plaatselijk belang, de
school, de sportvereniging, voetbal Wispolia. Daar is besloten de hulp van een externe
deskundige in te roepen om gezamenlijk een stuk op te stellen gericht aan de Gemeente hoe
wij vanuit het dorp tegen de bezuinigingen aankijken. Er is een inventarisatie gemaakt van
andere partijen die in het dorp actief zijn (vrijwilligers,verenigingen, enz).
- begin mei opknappen tennisveld.
5 Financiën.
-Eerste ¾ boekjaar niet heel erg positief, met name voetbal en tennis staan in de min. Bij
tennis komt dat voornamelijk door de manier van boeken van de waarde van het tennisveld nu
deze in januari 2011 van de “Stichting kunstgrasveld” is overgegaan in de sportvereniging.
Het waarde van het tennisveld is gesteld op 24.000 euro waarvan de waarde in 10 jaar wordt
afgeschreven (d.w.z, 2400 euro per jaar = 600 euro per kwartaal). De door tennis op te
brengen kosten zijn tamelijk willekeurig gesteld op 4000 euro per jaar, waarbij 40002400=1600 euro per jaar (=400 euro per kwartaal) voor reservering/onderhoud wordt geboekt.
De vergadering gaat akkoord met deze constructie.
- Voetbal maakt zich niet echt zorgen over negatieve resultaat: Grootste uitgaven zijn gedaan,
er komt nog ca1000 euro aan extra contributie in het komend kwartaal, Poiesz actie (ca 1000
euro nog niet opgenomen, kleedgeld nog niet naar exploitatie, geen sponsorgeld geboekt. Wel
is nog een rekening van wasmachine/droger te verwachten).
- Voetbal wil “eigen boekhouding” gaan voeren met als argument op ieder moment inzicht in
de financiële situatie te willen hebben. (“we weten wel wat eruit gaat , maar niet wat er binnen
komt”). Theo loopt niet warm voor het idee, omdat dat extra werk gaat opleveren. Theo maakt
afspraak voor overleg (met Leonard, Peter, Frank en Herman)
6 Rondje verenigingen
- Badminton: Groeiend aantal jeugdleden. Jeugdtrainingen in eigen beheer. Er worden nieuwe
netten aangeschaft.
- Tennis: ledental iets teruggelopen. Standaard programma wordt afgewerkt. Nieuw is het
opzetten van een dorpentoernooi voor de jeugd.
- Voetbal: opzoek naar nieuwe trainer, sponsoractie in voorbereiding, familiedag 28 mei,
bliksemloterij 14/15/16 mei.

7 Wvttk 8 Rondvraag: Leonard: De AED, het apparaat hangt er wel, maar er is niemand die weet hoe
het werkt. Frank: Er moet nog een cursus worden geregeld. Leonard benadrukt dat hier nu
druk op moet worden gezet.
Peter: er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de voetbaldoelen op het tennisveld, in het
algemeen niet voor de reguliere voetbaltraining. Gedurende de zomermaanden zullen de
doelen doormiddel van een hangslot aan het hekwerk worden vast gemaakt. Een eerder idee
om het toegangshek af te sluiten en sleutels aan de tennisleden ter beschikking te stellen wordt
verworpen omdat verwacht wordt dat men onder het hek door kruipt voor het ophalen van
overgeschoten voetballen.
9 Sluiting 20:45

Volgende vergadering di 28 juni 2011

