Centraal Overleg 01-03-2012
Aanwezig: Herman van Zwol, Marcus Minkus, Aukje Couperus, Janneke de Jong, Joke Veenema, Frank
Schaafsma, Theo Dijkhuis (notulen).
Tennis afwezig met bericht.
1- opening 20:00
2- Agenda wordt goedgekeurd, bij punt 7 wordt “ijscommissie” ingelast.
Mededelingen: Sinds laatste CO is een aantal acties gehouden waaronder de Sinterklaasactie, oliebollenactie
en een schaatstocht. Op 8 februari is overleg geweest met de gemeente in over Vitaal Opsterland. Daarbij
waren aanwezig afgevaardigden van de SV, dorpshuis, dorpsbelangen en Wim Buding (vanwege zijn
specifieke kennis van het onderwerp)
De gemeente gaat uit van krimp maar dat is niet heel realistisch. Hoewel geen directe uitbreiding van
Terwispel plaats vindt en de bevolking ouder wordt is Terwispel een relatief jonge gemeente
Naar voren is gebracht hoe belangrijk de drie-eenheid sport, dorpshuis, jeu-de-boulebaan is en ook de
interactie tussen school en gymnastiek. Er is een inventarisatie gemaakt van alle verenigingen in het dorp.
Er komt een vervolg.
3-notulen vorig CO worden goedgekeurd.
4- Bestuursmededelingen zijn reeds bij punt 2 ingebracht.
5- De winst&verliescijfers worden gepresenteerd. Behalve Tennis (bekende reden) is door de afdelingen een
batig saldo behaald. Er waren verder geen vragen of opmerkingen. Wel is een discussiepunt naar voren
gebracht of de gehanteerde jaarlijkse contributieverhoging (7,5%) wel nodig is, maar dit wordt verschoven
naar de ALV.
Men gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om de ALV, die traditiegetrouw in december plaatsvindt,
maar afgelopen keer wegens vakantie van de voorzitter reeds in oktober plaats vond, nu permanent in
oktober te houden o.a. om financiële jaarcijfers eerder openbaar te kunnen maken.
6-Rondje verenigingen:
G: Leentje eerst geblesseerd aan ene voet, nu aan andere voet. Ze heeft veel last en is afgelopen twee weken
niet geweest bij de training. De uitvoering van 14 april is onzeker geworden.

De springwedstrijden die in september / oktober 2011 zouden plaatsvinden zijn door Leentje’s
(vorige) blessure nu afgelopen februari gehouden.
Wiesje Koopmans komt in het UDA-bestuur. In september tijdens de ledenvergadering zal dat definitief
worden. Dit jaar niet ingeloot voor de Poiesz-actie. Wel komt er 750 euro van “Rabobank coöperatief
dividend”.
B: Aantal herenleden is verdubbeld, nu 4 herenleden.
T: Theo deelt mee dat 500 euro is binnengekomen van NL-doet. Er is een binnentoernooi op 10 maart.
V: “Drogeworstactie” heeft 580 euro opgeleverd. Henk Rozenberg blijft ook volgend jaar trainer. Daar is
men erg blij mee. Henk heeft een “rad van avontuur” gemaakt voor in het dorpshuis, (naast een reeds
bestaand mobiel-model).
7 Frank: Dorpshuis heeft een financieringsvraag neergelegd bij de SV. Het zou kunnen zijn dat het Dorpshuis
ca 15.000 euro wil lenen om onvoorziene posten bij de renovatie van het gebouw te kunnen financieren naar
analogie van de indertijd verstrekte lening aan LDODK bij hun afsplitsing. Verschil met LDODK is echter
dat het stichting Dorpshuis geen onderpand kan inbrengen. De vraag doet zich voor wie nu eigenlijk formeel
eigenaar van het Dorpshuis is. De vraag is dan ook hoe de SV aanspraak kan maken terugbetaling van de
lening indien het dorpshuis in financiële problemen geraakt. De SV wil in principe helpen maar moet bewust
zijn van de risico’s. Als de vraag voor de lening gestalte krijgt moet juridisch advies worden ingewonnen.
Herman: het moet van te voren vaststaan hoe groot het bedrag zal zijn en ook dat het niet zo moet zijn dat
alle subsidiepotjes zijn aangesproken en dat ze dan toch nog een bedrag tekort komen.
Conclusie: We zijn allen gebaad bij een goed draaiend Dorpshuis daarom in principe helpen maar onder
nader uit te werken voorwaarden. Bovendien goedkeuring van de ALV (of een eventuele Bijzondere
Ledenvergadering).
Frank doet verslag van de organisatie van de schaatstocht: Hoe binnen de kortste keren mensen in actie zijn
gekomen, een oud draaiboek is gebruikt die bijzonder nuttig bleek te zijn. Han Taekema heeft een ijshok

gemaakt en voor een deel gesponsord. De tocht heeft een bedrag van ca 7200 euro opgeleverd, maar nog niet
alle rekeningen zijn binnen. De opbrengst zal worden verdeeld over de SV en de ijsclub in de verhouding
75% tot 25% (volgens afspraken september 1991). De ijscommissie heeft verzocht de opbrengst voor de SV
zodanig te boeken dat het in de toekomst inzichtelijk blijft en niet opgaat in de algemene middelen van de
SV. Er is dan bij een nieuwe tocht een buffer dat een financieel fiasco voorkomt bijvoorbeeld omdat na
organisatie van de tocht dooi intreedt.
Het kan zijn dat de reservering voor heel lang beschikbaar blijft en Frank vraagt zich daarom af of niet
slechts een deel moet worden gereserveerd en een ander deel wellicht voor “iets nuttigs” kan worden
gebruikt.
Frank zal contact opnemen met Anneke met de vraag of nog iets georganiseerd moet worden voor de
vrijwilligers.
8 Rondvraag: Joke: zouden de uitschrijfformulieren kunnen worden bijgewerkt en op de website worden
gepubliceerd?
Herman: Hoe zit het met de continuïteit van de SV? Theo is in principe gestopt maar neemt de zaken nog
zolang waar. En hoe moet dat gedurende het halfjaar dat hij niet beschikbaar is. Antwoord: Het is tot nu toe
niet gelukt een vervanger te vinden dus dat is een zorgenpunt. Tijdens het halve jaar gedurende zijn
afwezigheid worden de ledenadministratie en de bankzaken waargenomen door Hennie & Johannes Venema
(betalen rekeningen, incasso van de maandelijkse contributie, enz) en zal Frank de boekhouding bijhouden.
Blijft echter dat de continuïteit op langere termijn een probleem is.
Sluiting 21:15, volgende CO is gepland op dinsdag 26 juni 2012.

