Centraal Overleg 03-03-2014
Aanwezig: Wikje Galema (T), Peter jongsma (T,G), Aukje Couperus (B), Janneke de Jong (B), Minne de
Vries (G), Frank Schaafsma, Theo Dijkhuis (notulen).
Voetbal afwezig zonder bericht. Michiel Brouwer afwezig met bericht.
1- opening 20:00
2- vaststelling agenda / mededelingen
Notulen vorige vergadering worden rondgedeeld Ze zijn reeds behandeld op de tussentijds gehouden
informele CO’s.
3-Blik op de toekomst
De huidige vergadering zal voornamelijk in teken staan van het verbetertraject zoals voorgesteld door
afdeling voetbal.
- Ambitieus plan om Terwispel meer in beweging te krijgen waarbij de sportvereniging een meer
centrale rol in ons dorp krijgt.
- Het gaat niet goed met voetbal, de angst is dat het gebrek aan elan “het hele dorp meesleept”.
- Michiel heeft op zich genomen een verbetertraject voor het voetbal te ontwikkelen.
- Oprichting commissie bestaande uit leden van alle sportverenigingen om te onderzoeken of het
zinvol is om zo’n traject te starten. En moet dat dan gelden voor alle verenigingen?
- Beter aanbod van de
- Voetbal heeft genoeg kapitaal om te starten.
Discussiepunt: Peter vindt het vreemd dat plannen, met verre financiële consequentie, zonder overleg op het
CO al in zo’n vergevorderd stadium zijn. Kan een vereniging autonoom over hun eigen vermogen
beschikken? Zo ja wat is dan het voordeel van een omnivereniging?
Er is onduidelijk hoeveel de plannen van Voetbal nu werkelijk kosten: zijn bedragen die rondzoemen per jaar
of totaal? Frank stelt voor om die cijfers bij voetbal boven water te krijgen en te behandelen op
eerstvolgende CO.
4- Notulen vorige vergadering: zie punt 2.
5- Bestuursmededelingen: Voorstel bestuur: Besteed deel opbrengst van de ijstocht aan het door voetbal
gecreëerde speelveldje (panakooi). Theo gaat 3 maanden op vakantie, is terug op 5 juli.
6- Financiën
Samenvatting financiën tot 3 maart 2014
Meegerekend: incasso contributie maart 2014, voorschot voetbal 1250,-, afschrijvingen tennishok / KGV/
materiaal UDA, reservering onderhoud KGV.
Saldi: voetbal €1136, badminton €2004, tennis €1492, gymnastiek €718.
7- Rondje verenigingen:
Tennis: NLdoet 22/23 maart.. Uitbesteed wordt een (half)jaarlijkse borstelbeurt. Helaas is het jeugdtoernooi
in de sporthal van Kortezwaag niet doorgegaan.
Gymnastiek: 29 maart is een uitvoering. Er zijn geen plannen voor deelname aan wedstrijden voor de jeugd.
Gymnastiek is uitgeloot voor de Poiesz-actie, voetbal is ingeloot.
Badminton: geen bijzonderheden.
8 Verzoek van de penningmeester aan badminton: Graag de trainerskosten meer gespreid declareren, liefst
maandelijks een vast bedrag dat dan automatisch kan worden betaald.
910 Sluiting 21:10, volgende CO is gepland op woensdag 2 april 2014

