Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPORTVERENIGING WISPOLIA
OP WOENSDAG 29 MAART 2017.
Aanwezig: 21 leden inclusief de leden van de werkgroep
Bericht van verhindering: Aukje Cuperus, Berber van der Schaaf, Henk Rozenberg, Hinke
Koning, Janet v.d. Meer, Monique Palsma
1. Jasper opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en stelt zich zelf
voor en vertelt over de reden voor het uitschrijven van deze ledenvergadering. Het
is een moeilijke periode geweest waarbij het bestuur van de sportclub niet op
sterkte was. De insteek is dat we elkaar als sportverenigingen nodig hebben en dat
we naar meer verbinding en samenwerking willen streven en het sportaanbod in
Terwispel willen behouden, mogelijk uitbreiden en deelname willen bevorderen.
2. Mededelingen - er zijn geen mededelingen
3. Financieel jaarverslag 2015 – 2016
Jelle Hof heeft het penningmeesterschap overgenomen en licht het verslag toe,
aangezien het verslag voor zijn aanstelling is opgemaakt kan hij niet op alle vragen
een antwoord geven. Er is een tekort in totaal van € 2745,De vraag over de behoorlijk gestegen energiekosten moet nog nader worden
uitgezocht. Over de betaalde gemeentelijke belastingen komt de vraag waar uit die
bestaat, ook dat zal nog nader worden uitgezocht.
4. Verslag kascommissie: Monique Palsma heeft de kas gecontroleerd, zij is niet
aanwezig. De vertegenwoordiger van de afd. voetbal is er niet bij aanwezig geweest.
Volgens de penningmeester is het fin. verslag akkoord verklaard.
5. Benoeming kascommissie 2016-2017: afdeling voetbal en de afdeling die daar voor
aan de beurt is zullen daarvoor benaderd worden
6. Visie op de toekomst van de sportvereniging.
De werkgroep is bezig geweest om na te denken over een aantal punten
- Doelstellingen: uitbreiding van activiteiten, een nieuw bestuur vormen voor
de sportclub in zijn geheel, streven naar een financieel gezonde vereniging
binnen 3 jaar, meer onderlinge betrokkenheid, deelname aan sporten
stimuleren
- De status van de huidige werkgroep: formeel is dit geen bestuur maar elke
sportafdeling is er in vertegenwoordigd. Het voorstel is om de huidige
werkgroep voort te laten bestaan en de werkzaamheden voort te zetten en
te streven naar de vaststelling van een bestuur op de najaarsvergadering.
De vergadering gaat hier mee akkoord.
- Voorstel tot wijziging van de contributie per 01-07-2017: Voorstel is om uit
te gaan van een basiscontributie met daar boven op de per sport gebonden
kosten zoals bondskosten, was-kosten e.d.

-

-

Tot 6 jaar
basiscontributie € 4,- + bijkomende kosten per
afdeling (bond etc.)
6 t/m 9 jaar
basiscontributie € 5,50 + idem
10 t/m 13 jaar
basiscontributie € 7,- + idem
14 t/m 17 jaar
basiscontributie € 8,50 + idem
Vanaf 18 jaar Senioren
basiscontributie € 10,- + bijkomende kosten per
afdeling
Steunend lid
bijdrage blijft gehandhaafd op € 3,90 p/m
Het gezinsabonnement zal vervallen.
Opslag voor 2e sport - voor jeugd t/m 17 jaar geen opslag voor het beoefenen
van een tweede sport toepassen om het sporten te bevorderen.
Opslag voor senioren € 2,50 per sport p/m + toeslag per afdeling van de
bijkomende kosten (bond etc.)
Dit voorstel wordt nader toegelicht, mogelijk zal er nog een kleine aanpassing
plaats vinden. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

Upgrade sportcomplex: vervanging lichtmasten / verlichting, vervanging
tennisbanen. Er zijn twee werkgroepjes bezig met het onderzoeken van
mogelijkheden en dit verder uit te werken. De lichtmasten zijn afgekeurd
en moeten worden vervangen. De tennisbanen zijn afgeschreven en aan
vervanging toe.
- Organisatie / samenwerken in het dorp. Het idee is om binnen de
sportvereniging meer samen te gaan werken met andere sporten en ook
mogelijk te kiezen voor een andere benadering door bijvoorbeeld een
aanbod te doen van een aantal lessen van een sport of activiteit voor een
bepaald bedrag. (zonder lidmaatschap) Vanuit de vergadering wordt de
opmerking gemaakt om daar in een zorgvuldige afweging te maken en te
kijken naar de meerwaarde van samen werken ten opzichte van apart te
laten voortbestaan.
- Gezamenlijke acties om geld te genereren zoals sponsoring e.d. Het kunnen
zowel eenmalige acties als jaarlijks terugkerende acties zijn.
- Vrijwilligers kunnen gezamenlijk worden benaderd en zo mogelijk breder
worden ingezet.
7. W.V.T.T.K. – er zijn geen verdere agendapunten
8. Rondvraag – wordt geen gebruik van gemaakt.
9. Sluiting

