Centraal Overleg 28-09-2011
Aanwezig: Herman van Zwol, Marcus Minkus, Aukje Couperus, Janneke de Jong, Peter Jongsma, Joke
Veenema, Anneke de Vries, Frank Schaafsma, Theo Dijkhuis (notulen).
Geen Afmeldingen
1- opening 20:00
2- Agenda wordt goedgekeurd
3- Notulen vorige vergadering, rectificaties: Jildou moet Janneke worden, Anneke en Oekje waren toen niet
aanwezig, maar Joke wel! Bovendien dient de datum voor voetbalvergadering te worden gesteld op 17
oktober en de ALV op 20 oktober.
4- De SV doet mee met de actie van Albert Hein
De eerste cursus voor de AED is van start gegaan.
Op de komende ALV zal de beoogde contributieverhoging per 1 januari 2012 van 7,5% worden voorgesteld.
Theo zal dan aftreden in verband met voorgenomen reis.
5-Theo heeft meest recente cijfers per mail doorgestuurd aan de verenigingen. Een discussie over een
boeking “wasgeld” van 1200 euro werd te technisch om op de vergadering verder te behandelen en zal in
samenspraak met de penningmeester van voetbal worden behandeld. Voetbal heeft alsnog positief gedraaid
maar dat komt mede door een eenmalig mazzeltje van de Poiesz-actie.
Het negatieve resultaat van tennis komt door het tamelijk gekunstelde model van afschrijving/reservering
van het kunstgrasveld.
Peter stelt dat de jaarlijkse bijdrage aan de kosten van het kunstgrasveld door Voetbal nogal arbitrair is.
Voetbal maakt intensief gebruik van het veld. Dit bedrag zal in de toekomst ter discussie worden gesteld.
Anneke: De Poiesz-opbrengst (1012 euro) overboeken naar een reserveringsrekening evenals een bedrag van
ca 1400 euro van een sponsorloop dat Leentje nog in huis heeft met als doel te sparen voor een
tumblingbaan.
6-Rondje verenigingen
Tennis: Er is een aantal tornooien gehouden, o.a. Jeugdtoernooi, clubkampioenschappen,
vierdorpentoernooien, dit keer ook voor de jeugd.
Wat betreft het tennishok: elektra moet nog worden aangelegd, het hek moet gerepareerd worden met ook
daarin een deur. De bedoeling is om dit op te geven voor het aankomende NL-doet.
Onkruid moet in het najaar weer worden verwijderd. Het kunstgrasveld zal weer worden geveegd door de
firma “Grondmij”.
Gymnatiek: Leentje heeft al 6 weken achillespeesblessure en dat zal nog wel 6 weken duren. Trainingen
gaan wel door, Leentje zit er zelf bij. Theo zal een bloemetje brengen. Janette, dochter van Leentje, is
zwanger. Zij moet rustig aandoen waardoor de lessen “steet dance” in gedrang zijn gekomen. De onderlinge
wedstrijden met de overige dorpen in oktober komen te vervallen.
Anneke is teleurgesteld over het feit dat voetbal niet heeft overlegd met de overige sporten bij de indeling
van de voetbaltrainingen van de jeugd waardoor Gymnastiek wederom te kampen heeft met een steeds
terugkerend probleem: Voetbaljeugd traint alweer gelijktijdig met de gymnastiek. Nu zelfs de F-jes al twee
keer per week trainen blijft er weinig ruimte voor de overige verenigingen over. Herman zal een email sturen
aan Sikke Visser om te gaan overleggen.
Voetbal: Herman deelt mee dat de eerste bijeenkomst voor de AED heeft plaatsgevonden.
Voetbal krijgt te maken met het “digitale wedstrijdformulier” voor het eerste elftal, in te vullen in het
dorpshuis. Voetbal heeft daarom het dorpshuisbestuur verzocht een router met draadloos internet te
installeren. Voetbal zorgt zelf voor een computer en printer.
Marcus meldt dat weer “een droge worstactie” zal worden gehouden.
Badminton: Op het ogenblik 15 jeugdleden en nog 5 die vermoedelijk lid gaan worden. Er zullen nieuwe
pluimpjes worden aangeschaft en ook een scorebord. Op 3 oktober ledenvergadering samen met tennis.
Janneke zal de EHBO-kist aanvullen (vooral pleisters).
Jolanda gaat uit badmintonbestuur.
Volgend CO nog niet vastgesteld, vermoedelijk pas in januari.
Sluiting 21:00 uur.

