Centraal Overleg 11-06-2013
Aanwezig: Leonard Smit (V), Henk de Jong (V), Marcus Minkes (V), Siep Bijstra sr (V), Aukje
Couperus (B), Janneke de Jong (B), Joke Veenema (G), Minne de Vries (G), Peter Jongsma (T,G),
Frank Schaafsma (SV), Theo Dijkhuis (SV, notulen).
1- Opening 20:00
2- Agenda wordt vastgesteld
3- Notulen vorige vergadering worden ter vergadering gelezen en goedgekeurd, waarbij
opgemerkt dat in de vorige notulen “Wisje” moet zijn: “Wiesje”
4- Bestuursmededelingen
Leentje heeft Koninklijke onderscheiding gekregen voor het werk voor de vereniging.
Door omstandigheden is het CO een paar keer afgelast wegens vakantie en ziekte.
5- Financiën / begroting 2013-2014
Er is (voorlopig resultaat) een totale opbrengst van ca 7200 euro gerealiseerd. Saldo V €2580,
saldo B €2000, saldo T €1400, saldo G €730.
Opmerking Peter: Hij is niet content met de aparte boekhouding van voetbal. De SV en de afd
voetbal hebben geen inzicht in elkaars boekhouding, de resultaten gepresenteerd op de
respectievelijke (jaar)vergaderingen verschillen. Een goede evaluatie heeft niet plaats
gevonden, ondanks herhaaldelijke pogingen daartoe.
Leonard meldt: Voetbal staat ca € 3000 positief, maar is vertekend door een overlopende post,
nl de eindafrekening van de KNVB betreffende het vorige seizoen. Die is ten bate gekomen
van het huidige seizoen, evenals de facturen naar Udiros en Thor.
6- Blik op de toekomst: Verschillende onderwerpen:
financiën: afgelopen jaren een contributieverhoging van 7,5%, vanwege tekorten Voetbal en
verhoging zaalhuur dorpshuis en verminderde rente-inkomsten. Vraag is of opnieuw een
verhoging van 7,5% moet worden ingesteld, nu de resultaten zo redelijk zijn. Met behulp van
rekentabellen werd aangetoond dat Voetbal met het huidige verdelingsysteem 45% van
contributieopbrengst heeft terwijl dat bij een “reële” verdeling 52 % zou zijn. (Voorbeeld: stel
SV heeft twee leden , één alleen voetbal (senior € 15,-, ander Voetbal + Gym jeugd € 5:
huidige verdeling: voetbal 2 punten, gym 1 punt , opbrengst V: 2/3*€20=€13,3, gym 1/3*
€20=€6,70. volgens “reële verdeling”:V 15+ ½*5=€17,5 en G ½ *5 =€ 2,5) Conclusie:
voetbal sponsort Gymnastiek. Het huidige systeem voldeed altijd prima, maar nu de
voetballeden een extra maandelijkse contributie betalen kan dit worden gezien als bijdrage
voor ondersteuning van andere sporten, in dit geval Gymnastiek. Een andere optie voor een
verdeling: Voetbal relatief dure sport: stel een wegingsfactor in (bijv 1,1). Nu de totale
financiën een positief saldo vertonen, zouden we dus kunnen volstaan met een herverdeling
van de inkomsten over de sportafdelingen. Leonard zou graag willen doorgerekend zien: wèl
de beoogde contributieverhoging van 7,5% maar de extra voetbalheffing niet meer opleggen.
Kortom: er zijn allerlei formules te verzinnen om tot een bepaalde verdeling te komen, waarbij
benadrukt wordt dat het solidariteitsprincipe niet uit het oog moet worden verloren. Hier
moeten we met zijn allen over nadenken. Henk: we kunnen ook nadenken hoe we inkomsten
kunnen genereren, bijv door bestaande acties aan te passen of uit te breiden (kan misschien op
een andere manier beter!).
Bestuursbezetting: Voorstel om vanaf september met de besturen één keer per maand bij elkaar
te komen om daarmee een nieuwe situatie te creëren die het huidige probleem van de
minieme bestuursbezetting kan compenseren. Op de eerste bijeenkomst zal een schema
moeten worden vastgesteld voor de te bespreken onderwerpen bij de volgende vergaderingen
(vaststellen van actiepunten). Voorstel is om 2-de maandag van de maand bij elkaar te komen,
start september, één afgevaardigde van elke afdeling. Opening dorpshuis: Gaan we iets
organiseren voor de jeugd? Volgens Siep is die opening niet voor einde van het jaar te
verwachten. Dit zou dan ook één van de actiepunten bij de nieuwe opzet kunnen zijn.
Voorgesteld wordt de school te benaderen en daarbij te betrekken. Leonard vraagt zich af
hoeveel kinderen vanuit de school lid zijn geworden van de SV. Theo zal uitdraai van
ledenlijst maken (t/m 13 jaar) en sturen aan Joke (die weet wie daarvan op de school zitten).

7- Rondje verenigingen:
Tennis: veld gerenoveerd, oud zand verwijderd, nieuw zand ingebracht en uiteraard geborsteld.
Voetbal: -Familiedag georganiseerd. – Er dient een grasmaaier te worden aangeschaft nu de
gemeente gestopt is met veldonderhoud (kosten € 2100). Besloten wordt om er een aan te
schaffen! – Voetbal wil een “pannakooi” aanschaffen voor jeugd van het dorp en voetbal,
kosten 2200 euro incl BTW, excl tegels en grondwerk, deels gesubsidieerd door gemeente plus
ook een bijdrage van de club-van-honderd.
Gymnastiek: - Er zijn onderlinge wedstrijden gehouden in nov/dec, in maart de uitvoering, er
komt nog een afsluitende jeugdwedstrijd op de tumblingbaan. – Minne en Peter zijn in het
bestuur gekomen, Anneke zal het bestuur verlaten na 35 jaar!
Badminton: Afsluitend toernooi is geweest. – Ledenstop mannen (nu 5 leden).
8- WVTTK -------9- Rondvraag:
Janneke: Er is door Voetbal een bijkomst georganiseerd om de trainingstijden af te stemmen.
Geen van de andere afdelingen heeft daar echter bericht van ontvangen. Elk jaar is die
afstemming een heikel punt. Het verwijt van Gymnastiek en Badminton is dat Voetbal over de
andere sporten heen walst. Dat kost Gymnastiek leden! Kennelijk zijn er goede intenties maar
laat de uitvoering te wensen over. Henk zal contact opnemen met de jeugdcommissie Voetbal
om er achter te komen wat er mis is gegaan.
Marcus: Voetbal is van plan kaboutervoetbal te organiseren.
Theo: Inschrijving nieuwe leden Voetbal gaat soms niet goed. Bij de toekomstige actiepunten
dient een nieuwe manier van inschrijven te worden bedacht.
10- Sluiting: 21:30

