Centraal Overleg 03-09-2013
Aanwezig: Leonard Smit (V), Henk de Jong (V), Siep Bijstra sr (V), Janneke de Jong (B), Anneke de
Vries (G), Joke Veenema (G), Peter Jongsma (T,G), Frank Schaafsma (SV), Theo Dijkhuis (SV,
notulen).
1- Opening 20:00
2- Agenda / mededelingen: agenda wordt vastgesteld
- Kasco dit jaar V en B, rondom 1 nov moet controle plaats hebben gevonden.
-We zijn bezig met conversie naar SEPA, de nieuwe wettelijke regels voor het bankverkeer
met o.a. de invoering van IBAN. Daartoe moeten ook nieuwe incassomachtigingen worden
gebruikt en verandert daarmee het inschrijfformulier. Zodra invoering rond is mogen geen
oude inschrijfformulieren meer worden gebruikt.
- Deze conversie maakte het ook noodzakelijk een nieuw versie van het
ledenadministratiepakket aan te schaffen (PC-leden versie7)
3- Notulen vorige vergadering: Oké, met het verzoek de notulen eerder rond te sturen. Daar was
in het vorig CO naar gevraagd, maar stond niet als zodanig vermeld in de notulen.
4- Bestuursmededelingen – niet behandeld
5- Blik op de toekomst
Vergaderschema:
Ma 23-09 thema: bestuursmodel
Wo 09-10
Wo 30-10
Di 12-11
- We gaan niet met notulen werken maar volgen een actiepuntenlijst.
- Voorgestelde thema’s: bestuursmodel, contributiemodel, ledenwerving, genereren van andere
inkomsten dan contributie (acties).
- Bij sommige thema’s dienen niet alleen bestuursleden aanwezig te zijn maar zijn overige
leden ook welkom (bijv bij thema “acties”). Als voorbeelden van acties worden genoemd:
Sponsoring, bestaande acties aanpassen, fondsen aanschrijven, hardloopwedstrijd/wandeltocht
(vergelijkbaar met de schaatstocht).
- Naar aanleiding van een vraag van vorige CO (nu behorend bij één van de thema’s) deelt
Joke mee dat van de 120 leerlingen van de basisschool er 64 lid zijn van de SV, dus ca 50%.
We moeten eerst zelf een plan opstellen wat we willen bereiken alvorens Willem Vlietstra te
benaderen en eventueel uitte nodigen op de thema-avond.
6- Geldlening Stichting Us Doarpshûs Het SV bestuur is van mening dat aan het verzoek van Us
Doarpshûs voor een onderhandse geldlening kan worden voldaan onder de goede voorwaarden
en bij goedkeuring van de Algemene ledenvergadering. Siep en Anneke vinden het risico te
hoog vanwege gemis aan onderpand. Peter wil meer inzage in financiën van dorpshuis.
Conclusie: wel streven naar lening maar meer inzicht verwerven om vragen tijdens ALV te
kunnen beantwoorden. Daarom zal Frank zal contact opnemen met dorpshuis en vragen naar
begroting (en sturen naar deelnemers huidige vergadering) en dit punt wordt besproken op de
eerste themabijeenkomst. Us Doarpshûs kan dan eventueel op 9 oktober een toelichting geven.
7- Knelpunten trainingstijden
Voetbal-Gymnastiek: Op maandag is er zowel voetbaltraining als gymnastiektraining. Elk jaar
kost dat Gymnastiek (jongens)leden. Dit is een jaarlijks terugkerend probleem, ontstaan door
“het twee keer per week trainen van de jeugdvoetballers”, ondanks de toezegging van Voetbal
dit te voorkomen. Henk trekt het boetekleed aan maar ziet vooralsnog geen oplossing, ze zijn
afhankelijk van de trainers/vrijwilligers, de clubs uit Lippenhuizen/Tynje. Een door voetbal
voorgestelde oplossing – op maandag verplicht naar de gymnastiek – werkt volgens Gym niet
“omdat ze met hun vriendjes mee naar voetbal willen”, ze laten gymnastiek dan vallen.
Ter vergadering wordt geen oplossing gevonden. Henk zal contact opnemen met het
Jeugdbestuur (Anja en Arjen) en over 3 weken verslag uitbrengen.
Badminton-Volleybal: Door vakantie van de secretaris (Jildou) is een mail betreffende de
indeling voor de zaalbezetting verzonden door het dorpshuis, niet op tijd aangekomen. Het

dorpshuis heeft Badminton voor een fait accompli gesteld: òf om 19:00 òf om 21:00 .
Badminton neemt daar geen genoegen mee; geen van deze tijden voldoet. Een deel van de
leden is laat thuis en moet nog eten, een ander deel vindt het te laat, want moet de volgende
dag weer vroeg op. Deze verandering van trainingstijd gaat naar verwachting teveel leden
kosten. (Trouwens, al eerder heeft Badminton zijn trainingstijden moeten aanpassen aan de
wensen van Volleybal.) Een geplande bijeenkomst met het dorpshuis is misgegaan. Volleybal
was sowieso al niet van plan om te komen opdagen. Er is contact gezocht met de BHS voor
zaalhuur aldaar. Is in elk geval een stuk goedkoper maar uiteindelijk niet de bedoeling om daar
naar toe te verkassen. Op ma 16 sept is nog een overleg met Sietze vd Heide
8- Rondje Afdelingen
B: G: Anneke: Van gemeente ontvangen: een nieuwe balk, een pegasus, dikke mat en een nieuwe
glijbaan
V: bestuursvergadering op ma 14 okt.. Peter, Leonard en Theo zullen beide boekhoudingen
synchroniseren (Theo neemt initiatief).
T: 9- WVTTK 10- Rondvraag 11- Sluiting: 21:15

