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CONVOCATIE 
 
 
 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering 

van de Sportfederatie Den Helder, te houden op dinsdag 20 maart 2018  19.30 uur in de 
kantine van Tennisvereniging Julianadorp Zanddijk 51  1787 PP Julianadorp 
 

gaarne aanmelden voor deelname via info@sportfederatiedenhelder.nl   
   

 
Agenda  ALV  
 
1.    Opening. 
 
2. Vaststellen verslag van de op 21 maart 2017 gehouden algemene vergadering. 
 
3.   Ingekomen stukken. 
 
4.   Mededelingen voorzitter. 
 
5. Voorstel bestuur inzake vaststelling contributie. 
 
6. Behandeling jaarstukken. 

a. jaarverslag secretariaat 
b. financieel verslag 2017 
c. verslag kascontrolecommissie 
d. begroting 2018 
e. aanwijzing kascontrolecommissie 2018 
 RTV Toon Jacobs 
 OKK 
 Reserve Rugbyclub Den Helder  
  

7. Bestuursverkiezing. 
Statutair treedt af Cor Pluijm, Cor is terstond herkiesbaar. Er is plaats voor een 
bestuurslid, bij voorkeur iemand met affiniteit voor zaalsporten. 
 

8. Aandachtspunten 
a. Sportpark Ruyghweg 
b. Sport en politiek 
c. veranderde criteria sporttrofee. 
d. persoonlijke datagegevens 

 
9. Rondvraag en sluiting 
 
 
 

mailto:info@sportfederatiedenhelder.nl
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VERSLAG VAN DE algemene ledenvergadering VAN DE SPORTFEDERATIE DEN 

HELDER 

Gehouden dinsdag 21 maart 21.05 uur bij Entre Nous 

Aanwezige verenigingen: OWSV DE AQUANAUTEN, DSO, ENTRE NOUS, FC HELDER, 

HABC DUN HONG, HRTC/DOK, JBC NOORDERHAVEN, JVC, MARINE WATERSPORT, 

MSV ZEEMACHT, OKK, RTV TOON JACOBS, SV NOORDKOP ATLETIEK. TV 

JULIANADORP en STICHTING MARSDIEP. 

Afbericht: HCSC, TTV NOORDKOP . 

 

1. OPENING 

Voorafgaande aan de vergadering is er een uitleg over het Ondernemersfonds door 

de voorzitter van dat fonds dhr. Arnold Verhoeks bijgestaan door de secretaris 

Harry Cornelje. Er wordt uitgelegd hoe het fonds tot stand is gekomen, waar de 

financiële middelen uit bestaan en, belangrijk voor de sportverenigingen, hoe er 

gebruik gemaakt kan worden van dit fonds.  

 

De ALV begint na een korte pauze om 21.05 uur.  

De voorzitter opent de vergadering en maakt gewag van een aanvulling op agenda 

punt 8: het ondernemersfonds en een vrijwilligersmarkt op 13 april. 

 

2. NOTULEN VERGADERING 2016 

Het verslag wordt ongewijzigd aangenomen. 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN 

2 afberichten en de bevindingen van de kascontrole. 

 

4. MEDEDELINGEN VOORZITTER 

 In het halfjaarlijks overleg met wethouder Trees van der Paard die o.a. 

verantwoordelijk is voor Sport zijn actuele onderwerpen zoals Sportpark 

Ruyghweg, WOZ/OZB, bijdrage ondernemersfonds, situatie Rugby Club en het 

onderhoud eigen beheer nader besproken. Enkele van deze onderwerpen zullen 

onder agendapunt 8 nader worden toegelicht. 

 

 We hebben een zeer nuttige bijeenkomst gehad met Consensus over de WOZ. 

Consensus is de uitvoerende instantie conform algemene gemeente regelgeving. 

De werkwijze is duidelijk besproken, knelpunten zijn ter plaatse opgepakt en de 

onderlinge communicatie afgestemd. Wij vinden nog steeds dat verenigingen 

onevenredig zwaar worden belast en dat dit een molensteen is om de nek van de 

verenigingen. De gemeente bepaald echter het beleid en is tot op heden niet van 

plan om dit ten gunste van verenigingen te wijzigen. 

 

 Regelmatig vindt er overleg plaats met Marloes Smit van Sportservice. 

Reorganisatie van de huidige organisatie ligt niet in de lijn der verwachting, wel 

wordt er gezocht naar een andere goedkopere locatie  

Wij vinden het erg jammer dat er zo weinig verenigingen (slechts 4) gebruik 
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hebben gemaakt van de cursus “meer vrijwilligers in korte tijd” die door 

Sportservice is aangeboden. Wij zien dit als een gemiste kans.  

Onder agenda punt 8 zal de ervaring van een van de deelnemende verenigingen 

nader worden toegelicht. 

 

 De communicatie met de gemeente blijft moeizaam verlopen, brieven worden 

niet beantwoordt, alleen een ontvangst bevestiging en daarna blijft het stil. Ook 

telefonische navraag levert meestal vage antwoorden op. 

Deze situatie wordt volgens ons veroorzaakt omdat er bij de gemeente geen 

ambtenaar is die zich alleen bezig houdt met sport. Het gevolg is dat informatie 

bij verschillende afdelingen terecht komt en dat werkt dus niet. 

 

 Onze website is door ons bestuurslid Paul Verploegh vernieuwd. Ik wil u blijven 

attenderen om regelmatig onze website te raadplegen over actuele activiteiten. 

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)  

 

 Als Sportfederatie zijn wij zeer verguld dat onze subsidie aanvraag wederom is 

gehonoreerd. Hiermee hebben we o.a. de mogelijkheid om wanneer daar 

aanleiding toe is iets te organiseren.   

 

 We zijn als sportfederatie in het afgelopen jaar ook betrokken geweest bij 

Voordracht sportprijs en sporttrofee en de uitreiking tijdens het sportgala. 

 

 We hebben een voorlichting gekregen over de werkwijze van het Sportbedrijf 

Alkmaar.   

 

 Ons bestuurslid Peter Daniels is tussentijds om persoonlijke reden afgetreden. 

 

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  TV Julianadorp en HRTC/DOK. 

Beide verenigingen geven in een schriftelijke reactie aan dat ze akkoord zijn 

met het gevoerde financiële beleid en adviseren de vergadering decharge te 

verlenen aan het bestuur. 

De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 

2016. 

mailto:info@sportfederatiedenhelder.nl
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d. Op de afgedrukte exemplaren van de jaarstukken zijn de cijfers van de 

begroting 2017 niet mee gekopieerd. Op de per mail verzonden stukken was dit 

wel in orde. De secretaris geeft per rubriek de juiste bedragen aan. Het 

financiële verslag zal nogmaals per mail worden toegezonden. 

Door het overgaan naar de Regiobank is er op de bankkosten een besparing van  

€ 60/jaar. De penningmeester attendeert de vergadering op het gewijzigde 

rekeningnummer. De vergadering is akkoord met de begroting. 

e. HRTC/DOK gaat haar 2e  jaar in , RTV Toon Jacobs het 1e, HCSC is reserve. 

 

7. BESTUURSVERKIEZING 

De heer Paul Verploegh  treedt statutair af en wordt terstond herkozen. 

Door het tussentijds aftreden van dhr. Peter Daniels is er plaats voor een nieuw 

bestuurslid.  

 

8. AANDACHTSPUNTEN 

a. Sportpark Ruyghweg 

Dhr. Kees Aerts geeft een toelichting.  

Er is veel overleg geweest met de marine en de wethouder sport. D66 heeft vragen 

gesteld over de problemen. De kern van de zaak is dat de gemeente geen 

atletiekpark heeft en de atletiekverenigingen genoodzaakt zijn een onderkomen bij 

Defensie te huren tegen een bedrag dat veruit gaat boven dat wat gebruikelijk is. 

Tot 2010 huurde de gemeente het park t.b.v. de atletiekverenigingen die toen een 

gebruikelijk bedrag aan huur betaalden. Inmiddels wordt een deel van sportcomplex 

niet meer gebruikt na het verdwijnen van een kinderopvang en een tennisclub. 

Vertegenwoordiger DSO vraagt of het verbeteren van diverse sportaccommodaties 

de afgelopen tijd gebaseerd is op het sportbeleid en of de huur die betaald wordt 

voor openbare ruimtes nog wordt aangepast. 

De verbeteringen zijn gebaseerd op het sportbesluit van 2010 of er nog een 

aanpassing  plaats vindt m.b.t. de huur openbare gelegenheden zoals bij DSO is ons 

niets van bekend. We weten wel dat dit ook speelt bij de Rugby club, we houden in 

de gaten hoe e.e.a. wordt opgelost. 

Mw. Jellie Gatowinas merkt op dat het ook een probleem is als je een openbare 

ruimte huurt. Materiaal dat daar aanwezig is kan niet verzekerd worden en zo was 

er een aanzienlijke schade toen een cricketmat vernield werd aangetroffen.          

 

b. Ondernemersfonds 

Dhr. Paul Verploegh geeft een toelichting. Paul ontdekte via een Raads Informatie 

Brief (RIB) dat de verenigingen wel degelijk bijdragen aan het ondernemersfonds. 

Bij de start van het fonds in 2007 was door de Sportfederatie gevraagd 

sportverenigingen hiervan uit te sluiten, iets wat destijds is toegezegd. In de 

beschrijving van het fonds is ook niet terug te vinden dat sportverenigingen hiervan 

gebruik kunnen maken. Uit de lezing voorafgaande aan de vergadering is nu gebleken 

dat die mogelijkheid er wel is. Aan de vergadering wordt gevraagd de 

Sportfederatie te informeren indien men een beroep gaat doen op het fonds. 
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c. WOZ/OZB 

Dhr. Jelle Wieling geeft een toelichting. 3 jaar geleden is er een overzicht gemaakt 

van de door sportvereniging betaalde bedragen in samenhang met de afmetingen van 

terreinen, gebouwen, lichtmasten etc. bij de gemeente is toen aangekaart dat er 

verschillende bedragen werden gehanteerd voor dezelfde soort voorzieningen. De 

gemeente heeft vervolgens de vaststelling en taxaties laten uitvoeren door een 

extern bedrijf, de firma Consensus uit Haarlem. Dit heeft geleid tot aanpassingen. 

Na een tweede informatieronde heeft de Fa. Consensus een uitleg gegeven over de 

wijze van taxeren. Daarbij kwam aan het licht dat er geen rekening werd gehouden 

met verenigingen/stichtingen die BTW-plichtig zijn. Omdat herbouwwaarde wordt 

gehanteerd voor de hoogte van de WOZ, inclusief 21% BTW, bleek dit een verlaging 

van de OZB op te leveren. O.a. Stichting Marsdiep heeft hier gebruik van gemaakt. 

   

d. Meer vrijwilligers in korte tijd 

Uitleg over de cursus is gegeven op de ALV van 2016. Jammer dat er slechts 4 

verenigingen gebruik van hebben gemaakt. SV Noordkop geeft een uitleg over haar 

bevindingen, de resultaten zijn opmerkelijk. Men verkreeg een prima inzicht in de 

hoeveelheid vrijwilligers, wie het waren en wat ze doen. Bij de atletiek betreft het 

veel functionarissen, bestuursleden, trainers, juryleden, materiaal etc. Het 

vrijwilligersbestand werd opgeschoond. Er waren belrondes met daarbij niet de 

vraag ‘heb je tijd’ maar wat kun je of wil je doen. Het resultaat was 2 bestuursleden 

en meer dan 50 personen voor diverse activiteiten. 

Het bestuur van de Sportfederatie zal onderzoeken of er alsnog belangstelling is 

voor een 2e cursus. 

 

e. Banenmarkt voor statushouders 

de secretaris heeft een mail verzonden met het verzoek aan de sportverenigingen 

om te onderzoeken of ze activiteiten hebben voor zogenoemde statushouders. Dit 

zijn voormalig asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze krijgen 

veelal een uitkering en worden geacht daar iets voor te doen. Er zijn nog geen 

reacties. Tijdens de vergadering blijkt dat verenigingen van mening zijn dat deze 

groep mensen vaak al weer snel naar elders vertrekt. Ook is het moeilijk afspraken 

te maken over tijd en aanwezigheid. Mw. Jellie Gatowinas heeft slechte ervaringen 

met bijvoorbeeld de cricketspelers voor wat betreft op tijd aanvangen van 

wedstrijden. De vraag is ook of deze personen een ‘verklaring van goed gedrag” 

moeten overleggen.  

 De secretaris zal nogmaals de mail rondsturen met een deadline op 1 april.  

 

9. RONDVRAAG EN SLUITING 

MSV Zeemacht: De ECO taks is afgeschaft. Is daar iets voor in de plaats 

gekomen?  

Paul Verploegh geeft aan dat er nu een regeling is voor toepassing van duurzame 

maatregelen. Subsidie voor bijvoorbeeld zonnepanelen, led-verlichting etc. Het 

bestuur van de Sportfederatie zal e.e.a. onderzoeken en de leden informeren. 
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Jellie Gatowinas vraagt of het mogelijk is lezingen in het vervolg na de ALV te 

houden.  

De voorzitter geeft aan dat de uitleg over het ondernemersfonds meer tijd in 

beslag nam dan van te voren was bedacht. 

   

10. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met een bijzonder 

woord van dank aan Entre Nous voor de welkome ontvangst en verzorging. 
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2017 
 
1. BESTUUR 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
 

Voorzitter   : de heer Bert Deckers 
Secretaris   : de heer Jelle Wieling 
Penningmeester  : de heer Cor Pluijm  
Vice-voorzitter  : de heer Bert Kwant 
Lid en webbeheer : de heer Paul Verploegh 
2e secretaris  : de heer Kees Aerts 
Lid    : vacant  
  

 

2. VERGADERINGEN 
De jaarlijkse algemene vergadering, zoals voorgeschreven in onze statuten, werd op 
21 maart bij Entre nous 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.  
Er was het afgelopen jaar 3x overleg met de wethouder Sport en 1x met de wethouder 
Sociaal domein. 
Ook is er overleg geweest met de ambtenaren over WOZ, de Gemeentelijke 
sportprijzen en deelname van verenigingen aan “Zorg en Sport’. 
 

3. LEDENBESTAND 
Er zijn thans 32 verenigingen aangesloten bij de Sportfederatie Den Helder. 
Nieuwkomer en hartelijk welkom is de Rugbyclub Den Helder.  
 

4. ALGEMEEN 
Het bestuur jureerde voor de gemeentelijke sporttrofee en de sportprijs. De uitreiking 
van deze prijzen werd gedaan tijdens het Sportgala in de Stadshal van de schouwburg.  
Van de gemeente is in 2017 een subsidie ontvangen. Hiervan is een beamer 
aangeschaft t.b.v. de vergaderingen. 

 
 
Jelle T.W. Wieling 
Vliestroomlaan 21 
1784 BA Den Helder 
info@sportfederatiedenhelder.nl  
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FINANCIEEL OVERZICHT 2017  EURO BEGROTING 2017  EURO BEGROTING 2018  EURO 
INKOMSTEN INKOMSTEN INKOMSTEN
Contributies  €          608,00 Contributies  €          608,00 Contributie  €          608,00 
Rente  €              2,72 Rente  €            15,00 Rente  €              5,00 
Subsidie gemeente  €          504,00 
               totaal  €         1.114,72                     Totaal  €          623,00                     Totaal  €          613,00 

UITGAVEN UITGAVEN UITGAVEN
  €                  -         €                  -   
Vergaderkosten 266,50€           Vergaderkosten  €          250,00 Vergaderkosten  €          250,00 
Jaarvergadering  €            67,50 Jaarvergadering  €            80,00 Jaarvergadering  €            80,00 
representatiekosten  €            34,68 Representatiekosten  €            25,00 Representatiekosten  €            25,00 
Abonnement website  €            26,56 Abonnement website  €            30,00 Abonnement website  €            30,00 
Kosten bank  €            78,96 Kosten bank  €            79,00 Kosten bank  €            79,00 
Kosten secretariaat  €           101,20 Secretariaat/bestuur  €          100,00 Secretariaat/bestuur  €          100,00 
Diversen  €          404,00 Diversen  €            25,00 Diversen  €            25,00 
                 Totaal  €          979,40                  Totaal  €          589,00                     Totaal  €          589,00 

Exploitatie resultaat  €      135,32 Begrotingsoverschot  €       34,00 Begrotingsoverschot  €       24,00 

BALANS  per 01-01-2017    BALANS  per 31-12-2017    Vermogensgroei
BANK  €        1.078,61 BANK  €         1.715,81 Saldo per 31-12-2017 4.095,15€        
SPAARREKENING  €       2.364,05 SPAARREKENING  €       2.379,34 Saldo per 01-01-2017 3.442,66€        

VERMOGEN 01-01-2017  €       3.442,66 VERMOGEN 31-12-2017  €       4.095,15 verschil 652,49€           

 
 
 



l4FÈr$w kenmerk: Finoncieel jooroverzichtvon 2Ot7 Sport Federatie

Onderwerp: Verzoek om Kascontrole

Geochte Bestuur

Hierbij doe ik u toekomen, zools afgesproken (Joorvergadering 2Ot7) een financieel
jooroverzicht 2Ot7 von de Sport Federotie.
Wij hebben hierin tevens een voorstel begroting ZOLB oan toegevoegd.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben noor oonleiding von dtt overzicht, neem don
gerust contact met ons op. Wilt u bij okkoord ondertekenen en oon ons terugsturen, gaarne
voor 05-02-2OL8

Met vriendelijke groet,

Cor Pluijm
Telefoon 622068
E-Mqi I : cor.pluijm@ziggo.nl
Bestuurslid Sport F ederatie

Verkloring koscommissie

Ondergetekende(n):

Noqm: R.H'15Àrq

Verkloren hierbij olle stukkengecontroleerd en okkoord bevonden.

De koscommissie verklqqrt hierbij het bestuurder décharge te

verlenen voor het gevoerde finonciële beleid

Ploots}* .\$L dotum ..l5:$nr-*c,-:" 20 Í t



Sport Federatie te Den Helder

t.a.v. RTV Toon Jocobs

kenmerk: Finoncieel joaroverzicht vsn 2017 Sport Federatie

Onderwerp: Verzoek om Koscontrole

Geqchte Bestuur

Hierbíj doe ík u toekomen, zools ofgesproken (Jccrvergadering ZAff) een financieel
jooroverzicht 20t7 van de Sport Federotie.
Wij hebben hierin tevens een voorstel begroting 2018 oan toegevoegd"
Mocht u nog vrogen of opmerkingen hebben nosr ocnleiding von dit overzicht, neem dqn
gerust contoct mef ons op. Wilt u bij okkoord ondertekenen en con ons terugsturen, gaarne
voor O5-0?-2A18.

Met vriendelijke groet,

Cor Pluijm
Telef oan 622A68
Ê-lrÀoi I : sq r:. p_l u i j nQ z i ggenl
Bestuurslid Sport Federotie

Verklori ng koscommissie

Ondergelekende(n):

ffi
rËv

()Lv

Verkloren hierbij alle stukken gecarftroleerd en okkoord bevonden.

De koscommissie verkloart hierbi.i het bestuurder décharge te

verlenen voor het gevoerdzt,non.,at. beleid

P I oots la" H,r-1.r9."-. dotum

Noom: Jot 3*t"t,\

Nsam (nomen) en hqndtekening(en):



SPORTFEDERATIE DEN HELDER 

Vliestroomlaan 21 

1784 BA Den Helder 

info@sportfederatiedenhelder.nl  

 

    Den Helder 25 februari 2018 

 

 

   

NOTA 
 

Geacht Bestuur, 

De contributie voor 2018 is door de ALV in 2017 vastgesteld. 

De contributie bedraagt € 19/per jaar 

Ons verzoek dit bedrag voor 30 april 2018  over te maken op rekeningnummer 

 

NL47RBRB0940898411   

Tnv Sportfederatie Den Helder 

Onder vermelding van Contributie 2018 

 

 

 

namens de Sportfederatie Den Helder 

 

 

 

 

Jelle T W Wieling 

Secretaris 
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