Verslag CO Wispolia 28 juni 2011
Aanwezig
Frank, Marcus, Jildou, Peter, Herman, Anneke, Oekje

1. Openen:
Frank opent de vergadering om 20.05.
Theo is niet aanwezig, omdat hij opgenomen is in het ziekenhuis.
Er wordt afgesproken dat Frank een bloemetje regelt.
2. Agenda / mededelingen: Geen bijzonderheden
3. Verslag: onder dankzegging goedgekeurd, geen inhoudelijke opmerkingen.
4. Bestuurvoorstel
a. Het voorstel om voetbal gedurende een proefperiode een eigen boekhouding te laten voeren
wordt goedgekeurd, onder de voorwaarden die in het bestuursvoorstel genoemd zijn.
b. De gemeente Opsterland heeft tot doel gesteld in 3 jaar tijd €120.000 te bezuinigen op
sprotfaciliteiten.
De huren gaan in eerste instantie met 100% omhoog. Dit betekent dat de veldhuur van €400,=
naar €800,= stijgt. Omdat het twee velden zijn dus van 800 naar 1600 euro.
Ook moet er een deel van het onderhoud zelf gedaan worden. Stukken om het veld moeten
zelf gemaaid worden en de klein onderhoud moet ook zelf ingevuld worden. Dit kan voetbal
2,5-3 duizend euro kosten.
Dit moet naar de begroting vertaald worden.
Onlangs is iemand van de gemeente langs geweest om de situatie in ogenschouw te nemen.
Het doel was om een uitgangspunt te creëren, zodanig dat overdracht van de werkzaamheden
acceptabel zou worden.
Ook is er gesproken over aanschaf van maaiers / bosmaaiers in welke vorm dan ook. Ook
omdat Wispolia geen eigen kantine-inkomsten heeft blijven dit soort kosten een probleem.
Dit wordt is september nogmaals besproken.
Het upgraden naar de juiste uitgangssituatie kost zoals genoemd geld.
Er is opgenomen welke randen niet meer door de gemeente gedaan zullen worden (ongeveer
4m)
Ook is de toestand van het trainingsveld erg slecht geworden. Dit veld was goed, maar is door
verminderd onderhoud in de loop van de tijd achteruit gegaan.
Advies van voetbal aan gemeente is om zeker maatwerk te leveren: Kijk naar de
omstandigheden van een vereniging.
Marcus heeft op persoonlijke titel een brief naar de LC gestuurd, met de opmerking dat het
Polderhoofdkanaal 17M kost en dat er op sport vervolgens zo’n 120k bezuinigd wordt door de
gemeente.
.

Dan is het geld dat aan het eind van het jaar overblijft niet “winst”, maar wordt een deel
gekenmerkt voor de aanschaf.
5 Financiën
Er is behoeft aan de jaarcijfers z.s.m. op te leveren, liefst voor 1 augustus. Door afwezigheid
Theo is dit verder niet te bespreken.
Gym vult nog bij de cijfers aan:
Er komt nog een extra actie voor UDA.
Ook is er nog geld van een sponsoractie bij Juffrouw Leentsje.
Het is de bedoeling om geld in te zetten voor een tumblingbaan.
Er wordt het advies gegeven om daarvoor een reservering in boekhouding op te nemen

6. Rondje Verengingen:
Gym: Tumblingbaan en acties (eerder genoemd)
Badminton: Afsluitingstoernooi gehouden en nieuw net aangeschaft (€80)
Er wordt opgemerkt dat er geen coldpacks meer in de vriezer te vinden zijn. Marcus zegt toe
dat als hij weer eens bij Mutasport is, hij een paar mee zal nemen.
Tennis 4-dorpentoernooi komt eraan. Clubkampioenschappen zijn geweest.
Peter zal nog laten kijken naar het hekwerk.
Voetbal wil graag weten hoe het met de maandelijks betaalachterstanden zit. Frank geeft dit
door aan Theo.
Er is een nieuwe trainer (Martin Reitsma)
Er is jammer genoeg sprake van ledenverlies.
7. –
8. Rondvraag:
De AED cursus wordt per september opgepakt. Voetbal graag leiders en trainers
Vitaal Opsterland moet doorgestart worden
De Algemene Ledenvergadering is op 17 okt.
Er zijn twee meisjesvoetbalteams kampioen geworden bij straatvoetbal en zijn gaan naar
Amsterdam om daar om de landelijke titel te strijden.
Frank sluit te de vergadering om 21.05h

