Notulen ALV OMNI Oeverzwaluwen 30 oktober 2017
1. Opening
Welkomstwoord van Jelle Zijlstra, gelegenheid voorzitter i.v.m. het overlijden van Jimmo Smit.
De voorzitter meldt tevens dat secretaris Jurrie Oosterhof tussentijds om gezondheidsredenen is afgetreden. Voor
de post secretaris is nog geen vervanging gevonden.
2. Agenda is onveranderd vastgesteld
3. Mededelingen
- Durk Venema en Rinnie Schreur hebben zich voor deze vergadering afgemeld.
- Ali Schreur heeft het bestuur een brief gestuurd met de mededeling dat ze wil gaan stoppen met de
ledenadministratie. De voorzitter betreurd dat ten zeerste omdat zij al sinds jaren deze post naar tevredenheid
heeft behartigd. Uiteraard is er respect voor deze beslissing en zullen we Ali, voor al haar inbreng, daar t.z.t. op
gepaste manier voor bedanken.
- Sportdorp Koudum stopt per 1 november 2017. Na een projectperiode van 2 jaar heeft de Stichting Sportdorp
Koudum tot doel gesteld de ouderen weer aan het sporten te krijgen. Met veel enthousiasme is dat deels ook
gelukt. Sportdorp Koudum heeft binnen het subsidiebudget o.a. een Beachvolleybalveld en calisthenics
gymtoestellen gerealiseerd. Hulde voor alle inzet. Menno van Dijk wordt gevraagd deze waardering over te
brengen aan de stichtingsleden van Sportdorp Koudum.
4. Notulen
28-11-2016 geen op- of aanmerkingen
21-12-2016 geen op- of aanmerkingen
5. Bestuursverkiezing
Zonder tegenstemmen en met applaus, is Johan Folmer benoemd als nieuwe voorzitter van de OMNI. Geerlinde
van Dijk verlaat het bestuur i.v.m. verhuizing, Geerlinde heeft o.a. met volle overtuiging en inzet gezorgd dat de 7
administraties weer helemaal op orde zijn. De gehele administratie van de OMNI is weer transparant. Ook Menno
van Dijk verlaat het bestuur, hij was de interim secretaris en aanjager van Sportdorp Koudum. Geerlinde en
Menno van Dijk werden bedankt met een prachtige cartoontekening van Henk de Boer en een flinke bos
bloemen, dit als herinnering aan Sportend Koudum.
Als vervanger van Geerlinde van Dijk is met applaus benoemd Ulco Seinstra. Ulco is reeds een aantal jaren actief
en woonachtig in Koudum. Zij dagelijkse bezigheid is financieel controller. We rekenen op een mooie
samenwerking met Johan en Ulco binnen het ONMI-bestuur. De nieuwe voorzitter heeft zich als doel gesteld de
OMNI verder op de kaart te zetten. Van paraplu naar Playmobil… wat dat ook mogen betekenen.
6. Voorstel wijziging lidmaatschap
Uit onderzoek is gebleken dat er met het huidige contributiemodel te veel leden aan het hoppen zijn. Dat
betekend verlies aan contributie, logistieke problemen met trainers en planning, vooraanmeldingen en
teamindeling bij sportbonden die later niet meer zonder kosten gecorrigeerd kunnen worden. Voor de afdelingen
en bestuur erg irritant. Het gevolg is dat dit veel tijd en geld kost en dat wordt nu neergelegd bij de resterende
leden.
Het voorstel van het bestuur is om het kwartaal lidmaatschap om te zetten naar een jaar/seizoen lidmaatschap
met een opzegtermijn van 3 maanden. Hiermee zouden we kunnen voorkomen dat bovengenoemde problemen
blijven ontstaan.
In de vergadering bleek onder de leden echter geen voldoende draagvlak deze regeling te accepteren, de leden
vinden dat je als lid van de vereniging, o.a. bij studie of andere keuzes van leefbaarheid, binnen een maand of
kwartaal moet kunnen aan- en afmelden. De leden geven het bestuur ter overweging om te onderzoeken of een
halfjaar lidmaatschap mogelijk is of een projectmatige aanpak met staffel prijzen waardoor de verschillen klein zijn
in kosten contributie. M.a.w. onderzoeken of je met meer uitzonderingen en voorwaarden kan gaan werken om
hiermee hetzelfde resultaat te bewerkstelliggen.
De voorzitter heeft uiteindelijk het voorstel teruggetrokken voor nadere bestudering en overwegingen.
7. Jaarverslag 2016-2017
Het jaarverslag is samengesteld door Gerlinde van Dijk. Het betreft een overzicht van elke afdeling en
sportbestuur. Tevens zijn er financiële pagina’s opgenomen die geconsolideerd zijn tot een overzicht. Elke
voorzitter van de afdelingen heeft de gelegenheid om een toelichting te geven.
8. Financieel verslag 2017-2018
Geerlinde van Dijk geeft uitleg over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Er is de laatste jaren fors
geïnvesteerd en dat heeft natuurlijk financiële gevolgen. Door hoge afschrijvingen en eenmalige kosten is het
resultaat wel positief, maar gedrukt. Pas na een aantal jaren zal de volle opbrengst van energie en ledverlichting
merkbaar zijn op de w&v rekening.

Geerlinde geeft het bestuur wel mee de onderhoudsbudgetten van de gemeente te gebruiken voor vervanging en
renovatie sporthal. Volgende week heeft sporthal beheer een gesprek aangevraagd.
Er zijn verder geen noemenswaardige opmerkingen. De kascommissie, vertegenwoordigd door de deskundigen
Andries Hoekema en Ulco Seinstra, konden mededelen dat alle administraties in goede orde bevonden zijn.
Hiermee hebben de leden goedkeuring gegeven voor het verlenen van decharge van het bestuur.
9. Kascommissie
Aangezien de boekhouding veel controlewerk geeft en het voor de kascommissie te veel is voor een avondje
controle, is er dit jaar voor gekozen een accountant te vragen, deze heeft een verklaring afgegeven.
Het bestuur heeft voorgesteld om dit ook volgend jaar te doen, mits de kosten te overzien zijn.
De leden zijn hiermee akkoord. Er wordt dan ook geen nieuwe kascommissie benoemd.
10. Rondvraag
Wilco Spoelman heeft vragen m.b.t. het beachvolleybalveld inzake gebruik derden en het continue laten hangen
van de netten. Gert Jan Baak zegt dat dit niet mogelijk is i.v.m. vernielingen e.d.
Zodra volleybal de evaluatie heeft gedaan komt er een nieuw beleid. Uiteraard worden de andere afdelingen
hierin ook betrokken.
Menno van Dijk pleit er nogmaals voor om ouderen te laten sporten. Volgens hem zijn er nog potjes subsidie bij
de gemeente. Advies ga in gesprek met de Gemeente swf.
Mevr. De Jong van tennis zou graag willen dat het bestuur eerder op email reageert. Ze heeft een email gestuurd
inzake de theatervoorstelling in de kantine.
Er is een compliment voor het bestuur inzake de aanpak van de 2 extra AED-apparaten.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.
Notulist G. Zwerver.
Koudum, 1 november 2017.
Actie:
Ali Schreur vervangen en bedanken
Op zoek naar een secretaris?
Lidmaatschap niet akkoord, andere vorm bedenken
Brief tennis beantwoorden inzake theater
Accountant vaststellen, hoe en wie?
Gesprek gemeente sporthal reparatie en investeringen
Gesprek gemeente, subsidiepotjes sporten voor ouderen

