VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN DE SPORTFEDERATIE DEN HELDER
Gehouden dinsdag 15 maart 21.15 uur bij OKK sporthal “Marsdiep”
Aanwezige verenigingen: OWSV DE AQUANAUTEN, DSO, ENTRE NOUS, HCSC,
HRTC/DOK, MARINE WATERSPORT, OKK, RTV TOON JACOBS, SV NOORDKOP
ATLETIEK.
Afbericht: erelid Jan Trap, TURNLUST, SV SPORTLUST, TV JULIANADORP, BV
NOORDKOP, MBSOV, FC HELDER, JBC/NOORDERHAVEN, MSV ZEEMACHT, DOZY
BASKETBAL, ZV NOORDKOP.
1. OPENING
Voorafgaande aan de vergadering is er een lezing met als onderwerp “Meer
vrijwilligers in korte tijd”. Hiervoor zijn ook andere organisaties dan de
aangesloten verenigingen aanwezig. De voorzitter bedankt de heer Niels de
Weert voor zijn uitleg. Na een korte pauze opent de voorzitter de ALV 2016.
2. NOTULEN VERGADERING 2015
Het verslag wordt ongewijzigd aangenomen.
3. INGEKOMEN STUKKEN
11 afberichten en een korte memo per mail van de kascontrole.
4. MEDEDELINGEN VOORZITTER
a. Nadat het nieuwe College was geïnstalleerd heeft er een overleg plaats
gevonden met de wethouder Trees van der Paard die o.a. verantwoordelijk
is voor Sport. 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. In het bijzonder hebben we haar gewezen op het
belang van de afspraken over het huur- en subsidiebeleid met de
verenigingen.
b. We zijn betrokken geweest bij de evaluatie van het Sportbesluit met o.a.
het huidige overeengekomen huur en subsidie beleid. De uitkomst was het
algemeen positief zodat er geen directe aanleiding is om wijzigingen aan
te brengen. Zoals u allen weet is de subsidie voor 2016 veilig gesteld er
wordt niet gekort.
c. Regelmatig vindt er overleg plaats met Sportservice. Zoals u
waarschijnlijk weet is Katinka Wiltenburg gestopt bij Sportservice en
opgevolgd door Marloes Smit.
d. De communicatie met de gemeente verloopt moeizaam, brieven worden
niet beantwoordt alleen een ontvangst bevestiging en daarna blijft het
stil. Ook telefonisch navraag doen levert meestal vage antwoorden op zo
ook t.a.v. status WOZ/OZB.

e. Onze website is door ons bestuurslid Paul Verploegh actueel gehouden. Ik
wil u blijven attenderen om regelmatig onze website te raadplegen.
f. 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)
g. Als Sportfederatie zijn wij zeer verguld dat onze subsidie aanvraag is
gehonoreerd. Hiermee hebben we o.a. de mogelijkheid om zoals vanavond
een thema over Vrijwilligers te organiseren.
h. We zijn in het afgelopen jaar en nog steeds, intensief bezig met de
problematiek t.a.v. Sportpark Ruyghweg, de WOZ/OZB en alert m.b.t. de
oplossing van het conflict tussen de gemeente en de Rugby Club. Onder
agendapunt 8 wordt dit nader besproken.
i.

We zijn als sportfederatie in het afgelopen jaar ook betrokken geweest
bij de voordracht van de sporttrofee en de gemeentelijke sportprijs en
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. Het
financiële verslag wordt akkoord bevonden.
b. De kascontrolecommissie werd gevormd door de penningmeester van TV
Julianadorp en HCSC. Beide verenigingen gaven niet echt een verklaring af
doch stuurden het verslag per mail retour met daarop hun handtekening
voor akkoord. Terecht merkte de vertegenwoordiger van JVC op dat een
verklaring van de kascontrole ontbrak. In het vervolg zal aan de
kascontrole gevraagd worden om een schriftelijke reactie.
c. De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde
beleid in 2015.
d. Er is geen commentaar op de begroting zodat deze wordt vastgesteld
zoals gepresenteerd.
e. TV Julianadorp gaat haar 2e jaar in als kascontroleur, HRTC/DOK haar 1e
jaar, RTV Toon Jacobs is reserve.

7. BESTUURSVERKIEZING
De heren Bert Deckers en Jelle Wieling 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 zal worden gehouden op donderdag 23 juni 2016.
Er wordt een oproep geplaatst bij de aanwezige verenigingen om mee te
zoeken naar kandidaten voor beide prijzen.
b. Conflict Gemeente met de rugbyclub.
De voorzitter geeft aan dat de rugbyclub geen lid is van de
sportfederatie. Maar de ontwikkelingen worden wel gevolgd. Het mag en
kan niet zo zijn dat de rugbyclub zich niet hoeft te houden aan het in
2010 vastgelegde huur- en subsidiebesluit. Er is geen vereniging die niet
zelf heeft moeten opdraaien voor bouw en onderhoud van hun kantine of
clubgebouw. Er is besproken met de wethouder sport en ambtenaren dat,
indien er een uitzondering zou worden gemaakt voor de rugbyclub,
problemen komen met de andere verenigingen.
c. Sportpark Ruyghweg
Dhr. Kees Aerts geeft een toelichting: SV Noordkop betaald de
hoofdprijs (34000 per jaar) voor een aantal uren per week gebruik van het
Sportpark. Tot 2010 huurde de gemeente het park van Defensie en werd
het voor een redelijke en marktconforme prijs onderverhuurd aan de
verenigingen. Na 2010 betalen het volle huurbedrag. De toenmalige
wethouder sport kreeg de opdracht van de Gemeenteraad hier iets aan te
doen doch dat is nooit uitgevoerd.
Wat ook speelt is de slechte staat van de hardloopbaan en andere
atletiekvoorzieningen. Defensie, als gebruiker de marine, geeft aan dat
voor haar het park voldoet aan de eisen, een hardloopbaan voor het
uitvoeren van Coopertesten. De vereniging heeft inmiddels, in
samenwerking met de atletiek unie een keuring doen uitvoeren.
Mogelijk dat er een moment komt dat er door de Rijks Dienst Vastgoed
(RDV) besloten wordt het park af te stoten. Het blijkt namelijk dat er
steeds meer van de marine activiteiten/afdelingen van het park
verdwijnen zoals tennis, kinderopvang etc.

9.

RONDVRAAG EN SLUITING
a. RTV Toon Jacobs: Daar is de vraag wat er nodig is voor een vereniging ten
aanzien van barbeheer. De vergadering geeft aan dat het voldoende is indien ten
minste 2 personen in het bezit zijn van het diploma “Sociale Hygiëne”.
b. JVC: in maart 2015 is de actie gestart om iets te doen aan de ongelijkheid
rond de gehanteerde criteria voor de berekening van de WOZ. Het sportcomplex
van JVC is door de Fa Consensus opnieuw getaxeerd aan de hand van luchtfoto’s.
de kunstvelden werden anders (hoger) in waarde geschat. Hoewel JVC na
bezwaar op de WOZ 2014 een verlaging had ontvangen werd het complex nu
aanzienlijk hoger aangeslagen. Na bezwaar en verzoek om een hertaxatie heeft
een taxateur het complex bezocht en de WOZ naar beneden bijgesteld. JVC is
teleurgesteld omdat er verder niets meer vernomen is van de Sportfederatie
over de algemene gang van zaken en de resultaten van andere verenigingen.
De voorzitter legt uit dat de oorzaak is dat er, na herhaaldelijke oproepen door
vrijwel geen enkele vereniging is gereageerd. Uiteindelijk is er van slechts 3
verenigingen iets vernomen. JVC geeft aan dat men dit dan wel graag in
bijvoorbeeld een nieuwbrief had willen vernemen.
c. HCSC: HCSC heeft hetzelfde teleurstellende resultaat van een drastische
verhoging van de WOZ. Van 1.3 miljoen naar 2 miljoen. Ook hier dus het advies zo
snel mogelijk (binnen 6 weken) hertaxatie aan te vragen.
De voorzitter geeft aan dat de WOZ een actiepunt met hoge prioriteit wordt. De
verenigingen kunnen op korte termijn een uitnodiging tegemoet zien.
d. HRTC/DOK: Ook deze vereniging geeft aan een verhoging ( bijna een
verdubbeling) van de WOZ te hebben ontvangen.

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

