Centraal Overleg 25-10-2012
Aanwezig: Leonard Smit (V), Aukje Couperus (B), Janneke de Jong (B), Joke Veenema (G), Wisje
Koopmans (G), Peter Jongsma (T), Frank Schaafsma (SV), Theo Dijkhuis (SV, notulen).
Herman van Zwol afwezig met bericht.
1234-

Opening 20:00
Agenda wordt vastgesteld
Notulen vorige vergadering worden ter vergadering gelezen en goedgekeurd
Bestuursmededelingen
-Wat te doen met de opbrengsten van de ijstochten? Frank stelt voor daar “iets breeds “mee te
doen”, omdat het voornamelijk tot stand is gebracht met de hulp van veel dorpsgenoten die
niet lid zijn van de SV. Moeten deze naar de sportvereniging of naar het dorpshuis, waar bij de
nieuwbouw bijv extra ruimte voor kasten, toestelruimten e.d. kunnen worden gerealiseerd.
Leonard vindt dat er niet klakkeloos een bedrag wordt gedoneerd aan het dorpshuis.
- Sinterklaas: Theo zal mail rondsturen om de namen van de vrijwilligers te weten te komen.
- kasco zal worden opgeroepen, voetbal heeft reeds iemand opgegeven. Tennis zal worden
vertegenwoordigd door Peter die echter volgens de statuten niet mag deelnemen en daarom
een tweede vertegenwoordiger zal benaderen.
-We hebben Hennie & Johannes Venema een “eetbon” gegeven omdat zij de administratie en
incasso’s hebben verzorgd gedurende de afwezigheid van Theo.
5- Financiën
-De winst&verliescijfers worden gepresenteerd. Gymnastiek heeft verlies van ca €200, tennis
heeft €500 winst, badminton ca €1300 winst, voetbal niet duidelijk omdat een synchronisatie
van de beide boekhoudingen ontbreekt. Het lijkt erop dat voetbal redelijk gedraaid heeft. Een
synchronisatie van de voetbalboekhouding met die van de SV moet nog plaatsvinden
voorafgaande aan de ALV.
6- Begrotingen
-de begrotingen worden gepresenteerd, er worden geen opmerkingen gemaakt.
-Kosten voor het voetbal zal omhoog gaan i.v.b. met de aangekondigde bezuinigingen van
gemeente Opsterland van 90.000 in 1ste jaar en 60.000 in 2de jaar (of andersom). Er moeten
daarom veel taken zelf worden gedaan. Een bosmaaier is reeds gekocht!
7- Contributieverhoging: 7,5% of 2,3%.
Besloten wordt de contributie te verhogen met 7,5% overeenkomstig het eerder aangenomen
bestuursvoorstel de jaarlijkse verhoging gedurende 4 jaar te verhogen met meer dan de
inflatiecorrectie. We gaan nu het 3-de jaar in. Argumenten om ook nu weer de verhoging door
te voeren zijn:
- de verhoging van de gemeentelijke kosten.
- de onzekerheid of de zaalhuur van het dorpshuis na de verbouwing op huidige niveau wordt
gehandhaafd.
- De trainerskosten van gymnastiek in de toekomst (als Leentje stopt)
8- WVTTK
- Leonard oppert om in de toekomst te kijken naar de contributieverdeling. Die verdeling vindt
nu plaats op ledenaantal waarbij geen rekening wordt gehouden met de leeftijd van de leden,
m.a.w. een jeugdlid telt even zwaar als een seniorlid. Op grond van een “zuivere contributie”
zou gymnastiek dus veel minder opbrengst hebben. Hij vindt het niet terecht aan de
voetballeden een extra contributiebijdrage te vragen om gymnastiek te compenseren.
Frank antwoordt dat deze discussie steeds oplaait en dat toch steeds weer wordt gekozen voor
het solidariteitsprincipe. Hij is van mening dat de gymnastiekafdeling de basis is van de SV
van waaruit de jongste jeugd op latere leeftijd doorstroomt naar de overige afdelingen.
- De voorzitter van Voetbal (Herman van Zwol) is afgetreden. Het zal niet eenvoudig worden
een opvolger te vinden. Ook de SV kampt met personele problemen, de basis is te smal.
Leonard stelt voor om te evalueren of de boekhouding van alle verenigingen van het dorp bij
een bureau kan worden ondergebracht. De bestuursopvolging is een belangrijk onderwerp
voor de volgende vergaderingen.

9- Rondvraag
- Gymnastiek wil weten of het (technisch) mogelijk is extra kosten in rekening te brengen voor
gym/turnpakjes. Antw: Ja.
De achtergrond van deze vraag is: Men wil turnpakjes ter beschikking stellen aan de kinderen die
behalve gymmen ook op turnen zitten. Die krijgen als het ware extra les met de mogelijkheid

om extra materialen te gebruiken voor het zelfde geld als wanneer ze alleen op
gymnastiek zouden zitten. Men wil de ouders niet verplichten tot aanschaf van de kleding
(kosten rond € 50 a € 60 maar kan wel oplopen tot € 85,=), wat overigens bij sommige
vereniging normaal is. De pakjes zijn inmiddels voor een gedeelte aangeschaft en kunnen
tijdens de uitvoering en wedstrijden worden gebruikt maar blijven eigendom en in beheer
van de vereniging.
- Vergadering UDA: 12 nov 2012
- Vergadering Tennis/Badminton: 5 nov 2012
- Badminton: iemand wil lid worden voor een beperkt aantal maanden en contant betalen, is dat
mogelijk? Antw: men is gehouden aan de opzegdatum per 1_juli of 1_januari en er kan niet
contant worden betaald, de SV houdt geen kasboek.
10- Sluiting

