Centraal Overleg 17-09-2014
Aanwezig: Leonard Smit (V), Henk de Jong (V), Siep Bijstra sr (V), Aukje Couperus (B), Janneke de
Jong (B), Joke Veenema (G), Peter Jongsma (T,G), Michiel Brouwer (V), Nynke Mulder (V), Frank
Schaafsma (SV), Theo Dijkhuis (SV, notulen).
1- Opening 20:00
2- Agenda wordt vastgesteld. Mededeling:
-Notulen vorige vergadering. Is opgenomen op recorder, maar apparaat is kwijtgeraakt.
Daarom helaas geen notulen van de vorige vergadering.
-Er ligt nog steeds een aanbod van “Sport Fryslân” om mee te helpen sport in het dorp te
stimuleren.
-Er is een advertentie gezet naar aanleiding van het overlijden van Trienke van der Ploeg,
partner van Jelte Postma.
-Er is een stuk ingebracht door Michiel Brouwer waarin hij een toelichting geeft op het
herstelplan Voetbal. Er wordt gelegenheid gegeven dit stuk door te lezen.
Frank en Theo delen mee dat zij aftreden per aanstaande ALV.
-Intermezzo: Herstelplan Voetbal: Peter merkt op dat er geen overleg is gepleegd naar
aanleiding van zijn opmerkingen van een vorige vergadering: hoe gaan we om met grote
uitgaven die geen financiële dekking vinden bij de betreffende vereniging, zoals in dit geval
de beoogde kwaliteitsimpuls en de vervanging van de materiaalboxen. De plannen en de
begrotingsproblematiek zijn niet met de afdelingen gedeeld!
-Michiel, Theo, Peter, Nynke vormen overleggroep financieel beleid met als doel a)
beschrijving van de procedure hoe in de toekomst om te gaan met een dergelijk toekomstig
begrotingsprobleem, b) uitwerking specifieke aanvraag kwaliteitsimpuls van de afdeling
Voetbal waarvoor 5000 euro per jaar uit de algemene reserves wordt gevraagd. Bijeenkomst 1
oktober bij Theo.
- Michiel verwoordt nogmaals de noodzaak van de kwaliteitsimpuls en geeft aan hoe dat
middels commissies en een supervisor op de rails wordt gezet.
Over 3 jaar moet de operatie zijn afgerond.
3- Zie punt 2
4- Financiën / begroting 2013-2014.
De financiële administraties van de SV en Voetbal moeten nog met elkaar in overeenstemming
worden gebracht. Door omstandigheden was het helaas niet gelukt om dat vóór de huidige
vergadering te realiseren.
Voetbal heeft nog een vordering van 540 euro op de SV.
Tennis heeft een positief saldo van 1574 euro (na afloop van de vergadering bijgesteld naar
nihil i.v.b. met een te verwachten rekening voor veldonderhoud onderhavig boekjaar).
Badminton heeft een positief resultaat van 1900 euro, bijgeschreven op het eigenvermogen.
Gymnastiek heeft een verlies gemaakt van 510 euro, aangevuld uit eigen vermogen.
5- ALV op donderdag 27 november.
Voetbal jaarvergadering is op 6 oktober. De overige verenigingen hebben nog geen
vergadering gepland.
Volgend CO: 29 oktober.
Kasco moet worden ingevuld door Voetbal (inmiddels is Ronald vd Ley aangemeld) en
Gymnastiek.
6- Voorgesteld werd de steeds weer terugkerende discussie over de contributieverdeling onder te
brengen bij bovengenoemde “werkgroep financieel beleid”. De commissie komt met een
advies aan het SV-bestuur ter verdediging tijdens de ALV.
7- Rondje verenigingen:
Henk: vooruitgang zichtbaar, zowel sportief (niet meer met dikke cijfers verliezen) als ook
buiten het veld door aantrekken van meer jeugd en meer vrijwilligers.
Leonard: Treedt af en wordt opgevolgd door Bennie Jongsma en Nienke Mulder (de financiële
commissie), waarbij Bennie “de officiële” penningmeester zal zijn (bijv contacten met
Rabobank).

Peter: Het onkruidvrij houden van de tegels en de randen van het tenniscomplex is niet goed
verlopen voor een deel veroorzaakt door weersomstandigheden. Tennis is daarop
aangesproken door Siep Bijstra die zich daar “verschrikkelijk aan heeft geërgerd”. Inmiddels
is opnieuw gespoten en is een schoonmaakactie op touw gezet. Het veld zelf is een paar keer
door de Grondmij geborsteld.
Janneke: Badminton heeft nauwelijks nog jeugdleden. Er wordt nog een oproep gedaan in de
Wispelwaegen. Als dat geen succes heeft dan “houden we op met de jeugd”..
Opgemerkt wordt dat dansscholen behoorlijk aan de weg timmeren en dat veel jeugd daar toe
aangetrokken voelt (streetdance).
Michiel: Laten we een sportdag organiseren, te bespreken op CO van 29 oktober. Er wordt
een werkgroep opgezet om te proberen meer jeugd te trekken. Frank heeft daarvoor dingen op
papier gezet Hij zal samen met Janneke, Joke, de school en Sport Fryslan een datum
afspreken.
8- Theo: Ledenaanmelding voetbal is een probleem: hij ziet in de informatiegids van voetbal dat
er nieuwe leden zijn. Zolang geen inschrijfformulieren / incassomachtigingen zijn ontvangen
kunnen die niet worden ingeschreven. Zo kan het gebeuren dat leden meer dan een jaar lid zijn
zonder ooit contributie te betalen. Er moet een andere inschrijfstructuur komen!
Aukje: In april is vergadering geweest met het dorpshuis (“de aangelotenenvergadering”), daar
gemeld dat er nogal wat lampen stuk waren. Daar is niets mee gedaan, bovendien is de vloer
ook nog steeds kapot.
910- Sluiting 21:45

