VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN DE SPORTFEDERATIE DEN HELDER
Gehouden dinsdag 17 maart 2015 bij Tennisvereniging Julianadorp
Aanwezige verenigingen: OWSV DE AQUANAUTEN, DSO, FC Den HELDER, HABC DUN
HONG, HTC, HRTC/DOK, MARINE WATERSPORT,MSV ZEEMACHT, RTV TOON
JACOBS EN TENNISVERENIGING JULIANADORP.
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezige leden.
2. NOTULEN VERGADERING 2014
Het verslag wordt ongewijzigd aangenomen.
3. INGEKOMEN STUKKEN
Afbericht: Wethouder Sport, Sportservice, Sv Sportlust, Turnlust, OKK en HWN.
Mail van Kascontroleurs: OWSV De Aquanauten en HCSC.
4. MEDEDELINGEN VOORZITTER
a. Nadat het nieuwe College was geïnstalleerd heeft er een overleg plaats
gevonden met de wethouder Dick Pastoor die verantwoordelijk is voor OWS.
Tijdens deze bijeenkomst nadere uiteenzetting gegeven over het sportbeleid en
de afspraken die hierover zijn gemaakt. Ook actuele onderwerpen zoals
Sportpark Ruyghweg, WOZ/OZB en de Rugby Club zijn besproken. Met name
hebben we hem gewezen op het belang van de afspraken over het huur en
subsidiebeleid met de verenigingen.
b. Men is voornemens om de sportnota nader te evalueren. In dit kader zijn we
aanstaande donderdag uitgenodigd . Zodra wij weten welke punten men wil
aanpassen zullen wij u hierover informeren of in nader overleg treden.
Na de reorganisatie bij de Gemeente is er nu een aanspreekpunt aangewezen
voor Sport ; Mevr. Cynthia v/d Horst. Ook met haar hebben we een eerste
overleg gehad.
c. Regelmatig vindt er overleg plaats met Katinka Wiltenburg van Sportservice.
Zoals u misschien heeft vernomen zou er meer geld beschikbaar worden gesteld
voor het jeugdsportfonds. Echter zeer recentelijk bereikte ons informatie die
er op zou duiden dat het beschikbare bedrag voor dit fonds de helft minder zou
zijn dan in 2014. We zullen dit nagaan.
d. Onze website is door ons bestuurslid Paul Verploegh actueel gehouden. Ik wil u
blijven attenderen om regelmatig onze website te raadplegen.
Een onderdeel van de website is de ledenlijst van de Sportfederatie. Wanneer
er wijzigingen zijn in de daar vermelde gegevens van uw vereniging, stuurt u dan
a.u.b. een email aan de secretaris van de Sportfederatie
(info@sportfederatiedenhelder.nl)

Momenteel zijn er problemen met de software van de website, daarom is de
informatie niet up-to-date. Er wordt aan gewerkt.
e. Er heeft overleg plaats gevonden met de Sportraad van Schagen over de meest
actuele onderwerpen die bij hen en bij ons leven. Het was nuttig om met elkaar
van gedachte te wisselen. ( fusies gemeentes / zorg bestaande sportlocaties /
huurbeleid )Wij zijn van mening dat het contact hebben met andere sportraden
belangrijk is en zullen daar mee doorgaan.
f. We zijn in het afgelopen jaar en nog steeds, intensief bezig met de
problematiek t.a.v. de WOZ/OZB en Sportpark Ruyghweg. Onder agendapunt 8
wordt dit nader besproken.
g. Tenslotte zijn we als sportfederatiebestuur in het afgelopen jaar ook
betrokken geweest bij de Voordracht sportprijs en sporttrofee en de uitreiking
tijdens het sportgala.
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 HCSC. 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
2014.
Er is geen commentaar op de begroting zodat deze wordt vastgesteld zoals
gepresenteerd.
d. HCSC gaat haar 2e jaar in als kascontroleur, TV Julianadorp haar eerste en
HRTC DOK is reserve.
7. BESTUURSVERKIEZING
De heren Cor Pluijm en Paul Verploegh treden af en zijn terstond herkiesbaar.
Beide bestuursleden worden herkozen.

8. AANDACHTSPUNTEN
a. Jaarlijkse sportprijzen
De secretaris geeft een toelichting: De sportprijs wordt uitgereikt aan een
veelbelovende sporter(ster). De sporttrofee is voor een vrijwilliger in de sport.
Het jaarlijkse sportgala wordt ook nu weer samengevoegd met Kristalhelder en
daar worden de prijzen uitgereikt. 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. Door de weigering van de rugbyclub om
zich te conformeren aan het besluit van 2010 is er door raadsleden bepaald dat
de Sportnota mogelijk moet worden herzien. De nota is thans 5 jaar oud en zal
worden geëvalueerd. De Sportfederatie is daarbij betrokken en heeft
binnenkort overleg met de wethouder sport en betrokken ambtenaren. Van
belang is dat alle verenigingen op dezelfde wijze worden behandeld voor wat
betreft de uitvoering van de sportnota en het huur- en subsidiebesluit van
februari 2010.
c. OZB/WOZ
Bert Kwant geeft een toelichting: Inmiddels zijn bijeenkomsten gehouden en
hebben verenigingen afgesproken hun WOZ aanslagen en bijzonderheden met
elkaar te delen. HSC Hermes heeft de gegevens verzameld en deze in een Excel
bestand samengevoegd. Er blijken significante verschillen in criteria en
gehanteerde bedragen tussen de verenigingen voor onderdelen zoals velden,
tribunes, kantineruimte etc.
Paul Verploegh merkt op dat in de matrix met het overzicht van te hanteren
maatstaven voor huurberekening ook een bedrag is opgenomen voor de OZB.
Het lijkt erop dat verenigingen 2 x OZB betalen. Via de huur en via een aanslag.
In elk geval is het raadzaam om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ.
d. Sportpark Ruyghweg
Dhr. Kees Aerts geeft een toelichting: Het probleem is er al zo’n 20 jaar.
Nadat de Gemeente besloot dat de beide atletiekverenigingen het terrein zelf
diende te huren via Domeinen verviel een bijdrage van de gemeente. De marine
heeft geen middelen en mogelijk ook geen behoefte om het park zodanig in
stand te houden dat de atletiekbaan en overige voorzieningen voldoen aan de
normen van de atletiekunie. Ook heeft de marine niet zelf de mogelijkheden
omdat bestedingen via de dienst Defensie Vastgoed worden gedaan. Naar het
schijnt komen onderdelen van het korps mariniers naar Den Helder en dat kan
uitbreiding van de sportaccommodatie op het haventerrein inhouden. Mogelijk
dat sportpark Ruyghweg dan wordt afgestoten. Peter de Vrij merkt op dat een
goede atletiekbaan de 1e prioriteit moet zijn. James Meijer merkt op dat de
MOOC (tennis) verhuist naar de Animo terreinen. Wordt vervolgd.

e. Sportmarkt binnenstad
Jelle Wieling geeft een toelichting: Er is een voornemen om deze zomer een
sportmarkt te organiseren in de Helderse binnenstad.. In 2014 is dit niet gelukt
door ter weinig deelname. De beoogde datum is zondag 30 augustus van 1200
uur tot 1700 uur. Het idee is dat er ook demonstraties worden gegeven,
activiteiten voor publiek en misschien dat er een goed doel aan kan worden
gekoppeld. Namens de ondernemers is Dhr. Ron Ippen aanwezig en deze legt uit
dat de ondernemers materialen beschikbaar willen stellen. Daarbij kun je
denken aan marktkraampjes, springkussen, klimwand etc. De verenigingen
ontvangen binnenkort een mailing met informatie.
9. Rondvraag en sluiting
DSO: iets positiefs, er komt een handbaldag op 6 april. Jong Oranje zal daar van de
partij zijn. Het evenement zal worden gehouden in Sporthal Sportlaan.
HRTC/DOK: heeft samen met de Helderse Vallei een leuk project op gestart. Jeugd
gaat mountainbiken en komt dan bij de Helderse Vallei waar men wordt voorgelicht
over de natuur. Een combinatie van sportbeoefening en kweken van bewustzijn voor
de natuur.
HSC Hermes: deze club gaat een Beach hockey toernooi organiseren. Er wordt zand
gestort op het Linieterrein. Hermes doet dit project samen met de Juniorenkamer.
FC Helder: het 1e kunstgrasveld wordt deze zomer in gebruik genomen. Het 2e
wordt volgend jaar aangelegd.
RTV Toon Jacobs: deze club gaat seniorenfietstochten organiseren.
Jelle Wieling: Sportservice is bezig met een zogenaamde Sportimpuls voor ouderen.
Omdat het zwembad ook een dergelijk project voor ouderen ( in samenwerking met
De Wering) is begonnen, sluit dit op elkaar aan. Binnenkort wordt eventuele
samenwerking besproken en RTV Toon Jacobs wil zich hierbij aansluiten.
10. SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met een bijzonder
woord van dank aan de Tennisvereniging voor de welkome ontvangst en verzorging
zonder vleermuizen..

