CONVOCATIE
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering van de Sportfederatie
Den Helder, te houden op dinsdag 17 maart 2015 aanvang 20.00 uur, in de kantine van
TennisVereniging Julianadorp (TVJ) Zanddijk 51 1787 PP Julianadorp

Agenda
1.

Opening.

2.

Vaststellen verslag van de op 11 maart 2014 gehouden algemene vergadering.

3.

Ingekomen stukken.

4.

Mededelingen voorzitter.

5.

Voorstel bestuur inzake vaststelling contributie.

6.

Behandeling jaarstukken.
a.
jaarverslag secretariaat
b.
financieel verslag 2014
c.
verslag kascontrolecommissie
d.
begroting 2015
e.
aanwijzing kascontrolecommissie 2015
HCSC
TVJ
Reserve Tafeltennisvereniging Julianadorp

7.

Bestuursverkiezing.
Statutair treden af dhr Cor Pluijm en dhr. Paul Verploegh, beiden zijn terstond
herkiesbaar.

8.

Aandachtspunten
a. Jaarlijkse sportprijzen.
b. laatste stand van zaken subsidies en huurcontracten
c. WOZ/OZB voor sportcomplexen/hallen etc.
d. Sportpark Ruyghweg

9.

Rondvraag en sluiting

P.S. Koffie en thee zijn gedurende de vergadering voor rekening van de
Sportfederatie. Overige drankjes dient uzelf af te rekenen.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN DE SPORTFEDERATIE DEN HELDER
Gehouden dinsdag 11 maart 2014 bij HRC/DOK
Aanwezige bestuursleden: Hans Koeter, Bert Deckers, Bert Kwant, Roel van der Meer,
Jelle Wieling Cor Pluijm en Paul Verploegh.
Afbericht van dhr. Cees Kooy ( gemeente) en dhr. Jan Trap (erelid)
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezige leden en Dick
van der Weide van Sportservice. Ook de aanstaande plaatsvervanger van Dick,
Katinka Wiltenburg is aanwezig.
2.NOTULEN VERGADERING 2013
Het verslag wordt ongewijzigd aangenomen.
3. INGEKOMEN STUKKEN
Afbericht ontvangen van Turnlust, TTVJulianadorp, OWSV de Aquanauten en
HC Hermes. Voorts de rapportage van de kascontroleurs.
4. MEDEDELINGEN VOORZITTER
- Regelmatig heeft er overleg plaats gevonden met de wethouder die grote waarde
hecht aan een goede samenwerking. De laatste maanden lukt het echter niet
meer zo goed om met haar een afspraak te maken om over onderwerpen te
praten die wel via een brief onder haar aandacht zijn gebracht. (Sportpark
Ruyghweg en Streepjesberg).
-

De gemeente is bezig met een reorganisatie. Het hoofd van de afdeling waar ook
Sport wordt ondergebracht wilde voordat de organisatie gevuld gaat worden
weten wat er leeft niet alleen bij betrokken ambtenaren maar ook daar buiten. In
dit kader was de voorzitter samen met Dick van der Weide van Sportservice
uitgenodigd.
Punten die wij als Sportfederatie belangrijk vinden zoals o.a. Communicatie,
Aanspreekpunt, Afhandeling, Onderzoekrapporten en vooral het gebrek aan
daadkracht bij de afdeling OWS met betrekking tot Sport zijn ter sprake
genomen.

-

Frequent vindt er overleg plaats met Sportservice. Ook zij ontkomen niet aan
bezuinigingen. Mede door het vertrek deze maand van Dick van der Weide zullen
er in de organisatie wijzigingen plaats vinden. Dick zal e.e.a. onder agendapunt 8
nader toelichten.

-

Wij zijn met U als verenigingen betrokken geweest bij de Implementatie van
Nieuwe Drank- en Horeca overeenkomst. In de eerste evaluatie 5 maart j.l. waar
vele aanwezig waren kregen we te horen dat het de goede kant op gaat maar dat
er nog een lange weg te gaan is. De verenigingen haalde een hoge scoren bij het
naleven van de regelgeving.

-

Onze website is door ons bestuurslid Roel van de Meer actueel gehouden. Ik wil u
blijven attenderen om regelmatig onze website te raadplegen.

-

Aan de “ Nieuwsbrieven Sport” die door de gemeente worden uitgebracht hebben
wij een bijdrage geleverd.

-

Aandacht voor “De Sportimpuls”; Dit is een subsidieregeling die lokale sport
aanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze
ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. U als verenigingen
kunt hier ook van gebruik maken. De Sportimpuls staat nog open tot 10 april, voor
meer informatie kunt u het beste even contact opnemen met Sportservice.

-

Er heeft een overleg plaats gevonden met de Sportraad van Texel over de meest
actuele onderwerpen die bij hen en bij ons leven. Het was leerzaam en nuttig om
met elkaar van gedachte te wisselen.
Wij vinden het belangrijk om contact te hebben met de sportraden van andere
gemeentes. Zo vindt er op korte termijn overleg plaats met Sportraad Schagen
en is er contact met de sportraad Bergen – Egmond – Schoorl.
Over het convenant HORECA verordening deelt dhr. Wim Hooijman mee dat de
Marinewatersportvereniging het convenant niet heeft ondertekend.

5.VOORSTEL BESTUUR INZAKE CONTRIBUTIE
Conform de Statuten dient de ALV per jaar de contributie vast te stellen. De
vergadering stemt in om het contributiebedrag van 19 euro per jaar niet te wijzigen.
6. BEHANDELING JAARSTUKKEN
a. Het jaarverslag van het Secretariaat wordt ongewijzigd aangenomen.
b Het financiële verslag wordt akkoord bevonden.
c. De kascontrolecommissie werd gevormd door de penningmeester van OWSV de
Aquanauten en HC Hermes. Beiden zijn positief over het bijhouden van de
boekhouding, hun verklaring is bij de jaarstukken gevoegd.
De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2013.
d. Er is geen commentaar op de begroting zodat deze wordt vastgesteld zoals
gepresenteerd.
e. OWSV de Aquanauten gaat haar 2e jaar in als kascontrole, HCSC haar 1e jaar
TV Julianadorp is reserve
7. BESTUURSVERKIEZING
De heren Hans Koeter en Roel van der Meer treden af en zijn niet meer
herkiesbaar. De voorzitter dankt beide bestuursleden die gedurende 8 jaren deel
uit maakten van het bestuur. We zullen hun inzet gaan missen. Gelukkig hebben zich
wel 2 nieuwe kandidaten gemeld. Dat betreft Peter Daniels en Kees Aerts. Peter
komt uit de Budo wereld en Kees uit de atletiek. Beide bestuursleden worden bij
acclamatie gekozen.

8.AANDACHTSPUNTEN
a Jaarlijkse sportprijzen
Dhr Jelle Wieling geeft een toelichting:. De Gemeente was voornemens de
sporttrofee te laten vervallen. Ook al omdat de aanmelding van kandidaten niet liep
zoals verwacht. De Sportfederatie heeft vervolgens aangeboden het zoeken naar
kandidaten te gaan uitvoeren. Het bestuur is namelijk van mening dat het uitspreken
van een waardering voor een vrijwilliger in de sport een voorbeeld is voor velen en
vooral de jonge sporters. De sportfederatie benoemde altijd al de kandidaat voor de
jaarlijkse sportprijs. De sportprijs wordt uitgereikt aan een veelbelovende
sporter(ster). De sporttrofee is voor een vrijwilliger in de sport.
Het jaarlijkse sportgala wordt samengevoegd met Kristalhelder en daar worden de
prijzen uitgereikt. Dit jaar wordt het gehouden op 20 juni in de Stadshal.
Er wordt een oproep geplaatst bij de aanwezige verenigingen om mee te zoeken naar
kandidaten voor beide prijzen.
b. Laatste stand van zaken subsidies en huurcontracten.
Paul Verploegh geeft een toelichting. Volgens de opgave van de gemeente zijn de
contracten inmiddels allemaal getekend. De vertegenwoordiger van HCSC geeft aan
dat zijn vereniging niet heeft getekend omdat er een hoge rekening is ontvangen van
de OZB. Ook de rughbyclub heeft nog niet getekend. Voorts geeft de gemeente aan
dat enige verenigingen te laat waren met hun aanvraag voor subsidie. Over de
subsidies is ieder tevreden.
Men verwacht dat de ECO taks stopt per 1-1- 2015. Indien dit zo is dan zou het geld
gebruikt worden voor verduurzaming van sportaccommodaties. Voor dit jaar kan het
in elk geval nog worden aangevraagd. Het gaat om een pot van 9.3 miljoen euro.
c. OZB/WOZ
Bert Deckers geeft aan dat er verenigingen zijn die hoog zijn aangeslagen. Tot 2
jaar geleden was de economische waarde van een complex, niet zijnde een woonhuis,
de norm. Nu wordt de herbouwwaarde als criterium beschouwd. Zo betaald HCSC
thans 3600 euro als gebruiker en komt er nog een bedrag als eigenaar bij. JVC kent
een verdubbeling van de OZB doordat de vereniging het terrein heeft uitgerust met
lichtmasten.
Peter de Vrij weet dat het bijvoorbeeld in Alkmaar anders geregeld is. Daar is een
zogenaamd ‘Sportbedrijf’ dat de sportcomplexen beheerd namens de Gemeente.
Overleg dat heeft plaatsgevonden met de wethouders Sport en Financiën heeft
niets opgeleverd.

d. Aankomende verkiezingen en gehouden overleg met de politieke partijen
Dhr. Bert Kwant geeft een toelichting: Bij de laatste bijeenkomst in september 2013
waren de partijen vrij unaniem in hun uitlatingen over het belang van de sport. Niet
bij alle partijen is dat terug te lezen in het verkiezingsprogramma. Wel zijn de
partijen vrij unaniem over het Jeugdsportfonds. Jellie Gatowinas merkt op dat er
75.000 euro voor 2014 beschikbaar is gesteld maar de aanvragen tot heden
bedragen al 40.000 euro.
Bert Kwant legt uit dat aan de hand van de programma’s en de korte tijd tot de
verkiezingen niet veel nut verwacht wordt van het nogmaals uitnodigen van de
politiek. Deze heeft ook laten blijken daar nu nog weinig behoefte aan te hebben. Er
is gekozen om via de krant te reageren. Dat zou aanvankelijk via een open brief maar
op advies van de Hoofdredacteur is het een interview geworden.
Bert Kwant noemt ook de zorg die er is over vrijwilligers. Het UWV geeft
vrijwilligers vaak geen toestemming om hun vrijwilligerswerk voort te zetten als men
werkeloos raakt. De angst is dat er betaalde banen verdwijnen waarop vrijwilligers
die gaan overnemen. In Den Helder heeft dhr. Frans Klut een klachtenlijn hierover
opgezet. Op 19 maart is er bij het ministerie overleg over dit probleem.
d. Sportpark Ruyghweg
De zorgen over dit park zijn er al jaren. Naast de KM wordt het gebruikt door
Noordkop en Sportlust. Het betreft zorg om de accommodatie en de huur. Eigenlijk
hoort de gemeente in samenspraak met de KM ( Domeinen) tot een oplossing te
komen. Volgens Kees Aerts werkt de KM aan een visie. Bert Deckers benadrukt dat
dit punt iets is waar het nieuw te vormen college de komende tijd op zal worden
aangesproken.
e. Sportpark Streepjesberg
De voorzitter geeft aan dat hij heeft vastgesteld dat het velden/de velden er slecht
aan toe zijn. Je kunt het wel walsen maar na gebruik is het zo weer een ‘knollenveld’.
Peter de Vrij geeft aan dat er in ruil voor de 25000 euro die men aan huur betaald
wel onderhoud zal worden gegeven aan het hoofdveld. Toch moet er meer gebeuren
aan dit voor Den Helder representatieve sportterrein.
f. Verandering bij Sportservice
Dick van der Weide legt uit dat hij per 1 mei met pensioen zal gaan. Katinka
Wiltenburg die ook verantwoordelijk is voor Sportservice Schagen zal ook
manager worden voor Den Helder. Dick geeft aan dat ook Sportservice heeft
moeten bezuinigen omdat er taken en daarbij inkomsten zijn weggevallen. Dick
verwacht dat er nog wel gelden blijven komen uit de zogenaamde combinatiefuncties, waarschijnlijk wordt dit voortgezet na 2016. Voorts is er de opdracht
meer samen te gaan werken met instellingen zoals De Wering en vooral
wijkgericht te gaan werken. Sportservice heeft de opdracht te komen met een
visie voor de periode 2015-2020.

9. Rondvraag en sluiting
Katinka Wiltenburg geeft te kennen dat er in de schouwburg een
toneelvoorstelling zal worden gehouden vanuit NOC/NSF. De voorstelling heet
‘Wel winnen hé”. Het gaat over vrijwilligers en hun rol op gebied van veiligheid.
Het is op 21 maart ten 20.00 uur in de Kampanje.
Jellie Gatowinas geeft aan dat Zeemacht en ZV Noordkop op 12 maart een
gesprek hebben met het zwembadbestuur over onderwerpen het zwembad
betreffend.
De vertegenwoordiger van JVC bedankt Dick van der Weide voor diens inzet.
Bert Kwant merkt op dat Tennisvereniging Julianadorp in 2015 eindelijk
verlichting op de banen gaat krijgen mits de bank akkoord gaat.

10 SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met een bijzonder
woord van dank aan de Wielervereniging DOK voor de welkome ontvangst en
verzorging.

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2014
1.

BESTUUR
De samenstelling van het bestuur is sinds de ALV van 2013 als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
Lid en webbeheer
2e secretaris
Lid

2.

: de heer Bert Deckers
: de heer Jelle Wieling
: de heer Cor Pluijm
: de heer Bert kwant
: de heer Paul Verploegh
: de heer Kees Aerts
: de heer Peter Daniels

VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering, zoals voorgeschreven in onze statuten, werd op
11 maart in de kantine van HRTC/DOK gehouden.
Het bestuur vergaderde gedurende het verslagjaar 10 maal, deze vergaderingen
werden in de Kantoorruimte van Sportservice gehouden.
Het bestuur heeft ook dit kalenderjaar wederom de ontwikkelingen bij haar aangesloten
verenigingen gevolgd en daar waar nodig op eigen initiatief of op aanvraag
ondersteuning verleend.
In het belang van de sport in Den Helder vond er o.a. regelmatig overleg met
Sportservice Den Helder plaats, teneinde zaken op het terrein van de sport op elkaar af
te stemmen. Na het afscheid van dhr. Dick van der Weide vindt dit plaats met Mw.
Katinka Wiltenburg.
Na het aanstellen van het nieuwe College is met de nieuwe wethouder Welzijn een
kennismaking en eerste gespreksronde gevoerd. Daarbij is een afspraak gemaakt voor
periodiek overleg en indien extra overleg indien noodzakelijk.
Teneinde van elkaars problemen en/of mogelijkheden te leren is er in 2014 overleg
gehouden met de Sportraad Schagen.

3.

LEDENBESTAND
Er zijn thans 31 verenigingen aangesloten bij de Sportfederatie Den Helder waaronder
ook multisportverenigingen zoals Zeemacht, Turnlust, OKK en WSOV.

4.

ALGEMEEN
Het bestuur jureerde voor de gemeentelijke sporttrofee en de sportprijs. De uitreiking
van deze prijzen werd gezamenlijk met de uitreiking van de aanmoedigingsprijs van
“Kristalhelder” gehouden tijdens het jaarlijkse Sportgala in de Stadshal.

Jelle T.W. Wieling
Vliestroomlaan 21
1784 BA Den Helder
info@sportfederatiedenhelder.nl

Het overzicht werd ook goedgekeurd door dhr Ray Nolan van HCSC

