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VERSLAG ALV VAN DE SPORTFEDERATIE DEN HELDER 

Gehouden dinsdag 20 maart 2018 om 19.30 uur bij Tennisvereniging Julianadorp 

Aanwezigen: OWSV DE AQUANAUTEN, HRTC/DOK, JBC NOORDERHAVEN, RTV 

TOON JACOBS, RUGBYCLUB DEN HELDER, SV NOORDKOP ATLETIEK, TV 

JULIANADORP en erelid Jan Trap. 

Afbericht: SV SPORTLUST, ZV NOORDKOP, BV NOORDKOP, ENTRE NOUS, 

TURNLUST, HERMES, DOZY BASKETBAL, ZWEMVER. MARSDIEP, MSC SCHAKEN, 

HTC, DUN HONG, FC HELDER en TEAM SPORTSERVICE.  

___________________________________________________________ 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom Jan Trap,   

erelid.  Hij geeft aan dat er een bestuurslid ontbreekt. Dat betreft Kees Aerts. 

Kees is ernstig ziek en het zal niet beter worden. 
 

2. NOTULEN VERGADERING 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd aangenomen. 
 

3. INGEKOMEN STUKKEN 

Diverse afberichten en 2 rapportages van de kascontrole. 
 

4. MEDEDELINGEN VOORZITTER 

 Er is enige malen overleg geweest met de wethouder sport, Trees van der Paard. 

Tijdens deze bijeenkomsten zijn actuele onderwerpen zoals o.a. Sportpark 

Ruyghweg, situatie Rugby Club, aanspreekpunt gemeente, sportnota en de 

sporttrofee nader besproken. Enkele van deze punten zullen onder agendapunt 8 

nader worden toegelicht. 
 

 Naar aanleiding van de melding over een samenwerkingsovereenkomst tussen de 

gemeente en de Basketbalvereniging Den Helder Suns, waar een aanzienlijk bedrag 

mee is gemoeid, heeft de Sportfederatie een brief verstuurd en de publiciteit 

gezocht. Dit heeft geresulteerd in een goed overleg met wethouder Kos, 

verantwoordelijk voor het Sociaal Domein.  Andere verenigingen kunnen ook voor 

deze vorm van samenwerking in aanmerking komen als ze voldoen aan een aantal 

criteria. Het geld dat benodigd is komt niet uit het budget van de breedtesport, dit 

zullen wij nauwlettend in de gaten houden. 
 

 Regelmatig vindt er overleg plaats met Marloes Smit van Team Sportservice (TSS)  

Door het wegvallen van provinciale subsidies heeft TSS moeten reorganiseren. 

Omdat de huur van de locatie is verlaagd is TSS thans niet meer op zoek naar een 

andere locatie. 
 

 De communicatie met de gemeente blijft moeizaam verlopen, brieven worden niet 

beantwoord, alleen een ontvangstbevestiging en daarna blijft het stil. Ook 

telefonisch navraag doen levert meestal vage antwoorden op. 

De wethouder informeert de SF vaak pas achteraf. Wel is tijdens het laatste 

onderhoud beterschap beloofd en ook zal er in het vervolg periodiek overleg 

plaatsvinden met een beleidsambtenaar sport. 
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 Onze website wordt door ons bestuurslid Paul Verploegh frequent geactualiseerd. 

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 subsidieaanvraag wederom is 

gehonoreerd. Hiermee hebben we o.a. de mogelijkheid om wat te organiseren, zoals 

vrij recentelijk de bijeenkomsten met de politieke partijen. 

 

 We zijn als sportfederatie 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 HRTC/DOK en RTV Toon Jacobs. 

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. 

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

2017. 

e.   RTV Toon Jacobs gaat het 2e jaar in, OKK het 1e en de Rugbyclub is reserve.  

 

7. BESTUURSVERKIEZING 

De heer Cor Pluijm treedt statutair af en wordt terstond herkozen. 

Er wordt nog gezocht naar een nieuw bestuurslid. Voorkeur gaat uit naar iemand 

met ervaring op gebied van zaalsporten.  

 

8. AANDACHTSPUNTEN 

a.  Sportpark Ruyghweg 

De voorzitter geeft aan dat volgens de wethouder alles stil staat qua verdere 

ontwikkeling. Het gaat niet langer alleen over het sportpark maar het gebied 

Spoorweghaven. De locatie staat op de afstotingslijst maar het Rijksvastgoed-

bedrijf defensie vraagt de hoofdprijs. Het ziet er niet naar uit dat er een snelle 

oplossing komt. Wij hebben daarom voorgesteld om te gaan onderzoeken hoe er een 

atletiekpark kan komen op een andere locatie b.v. de Linie. 

Dhr. Dick v d Weide vraagt met welke wethouder is gesproken.  

mailto:info@sportfederatiedenhelder.nl
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Dat betreft de wethouder sport. Dick geeft aan de wethouder RVO ook met dit 

dossier bezig is. De atletiekvereniging bestaat inmiddels 82 jaar en had nog nimmer 

een eigen onderkomen. De baan is afgekeurd en de gebouwen zijn er slecht aan toe. 

Ook geeft Dick aan dat De Linie niet geschikt is voor atletiek. Er is geen ruimte 

voor een atletiekbaan omdat het clubhuis van Hermes in de weg staat. De voormalige 

terreinen van Watervogels zijn wel geschikt. 

De voorzitter geeft aan dat Kees Aerts intensief bezig was met dit dossier en 

geeft aan dat de Sportfederatie er alles aan zal doen om tot een goed resultaat te 

komen. 

 

b. Sport en Politiek 

Dhr. Bert Kwant memoreert de bijeenkomsten met de verenigingen en de politiek 

gehouden in november 2017 en januari 2018. Er zijn nogal wat beloftes gedaan over, 

subsidies, OZB, ondernemersfonds etc. Er is, ook op verzoek van de politiek, 

afgesproken om in het najaar van 2018 weer een bijeenkomst te beleggen met de 

dan zittende partijen.  

Een van de onderwerpen, het ondernemersfonds afschaffen voor sportclubs, heeft 

er toe geleid dat er door de Sportfederatie een brief is gestuurd aan de gemeente 

met het verzoek stappen te ondernemen om deze opslag van 10% op de OZB 

ongedaan te maken. 

Dhr. Jan Trap vraagt of er bij de gemeente geen meerjarenbeleidsplan is 

betreffende de sport. En daarbij een begroting. De voorzitter geeft aan dat er wel 

een kadernota sport is maar daarbij geen begroting.  

 

c.  veranderde criteria Sporttrofee 

Dhr. Jelle Wieling geeft een toelichting.  

Na het opheffen van de Han Enkelaarprijs waren er nog 2 sportprijzen van de 

Gemeente. De Sportprijs, voor een veelbelovende sporter blijft bestaan. De 

Sportrofee voor een organisatie of vrijwilliger in de sport verdwijnt. Teveel 

vrijwilligers die een dergelijke prijs verdienen vissen achter het net. De Gemeente 

heeft aangegeven om eens per jaar iets te gaan doen voor vrijwilligers in het 

algemeen. 

Er komt per 2018 een nieuwe prijs, dat is de Sportstimuleringsprijs. Een oorkonde 

en een bedrag van 500 euro voor een vereniging, organisatie of stichting die iets 

uitzonderlijks en/of innovatiefs doet op gebied van de sport. De Sportfederatie 

blijft jury voor beide prijzen. Verenigingen worden uitgenodigd kandidaten aan te 

dragen. 

 

d. persoonlijke datagegevens 

Dhr. Paul Verploegh geeft middels een powerpoint presentatie een uitvoerige uitleg. 

In mei 2018 treedt de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens in werking. Bij 

overtreding van die wet kunnen er hoge boetes worden geheven. Het is van belang 

dat verenigingen zich verdiepen in dat wat mag en moet. Team Sportservice geeft 

cursussen. Door het volgen van zo’n cursus wordt een verklaring behaald. Daaruit 

blijkt dat de betreffende vereniging een stappenplan heeft doorlopen. Hoe verder 
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om te gaan met persoonsgegevens zal verder ook intern in de vereniging moeten 

worden uitgedragen. Denk aan trainers, coaches etc. 

Na de zomer is er een cursus in Den Helder. 11 verenigingen hebben zich al gemeld. 

De rugbyclub memoreert het project ‘veilig handelen’. 

Mogelijk dat gratis kan worden deelgenomen via de sportbonden. 

 

e.  VOG 

VOG, Verklaring Omtrent Gedrag. Bert Deckers legt uit dat in het regeerakkoord is 

afgesproken dat vrijwilligers die werken in afhankelijkheidssituaties gratis een VOG 

moeten kunnen aanvragen. Het streven is om voor 1 juli 2018 hierover duidelijkheid 

te kunnen geven. 

Het is belangrijk dat verenigingen de gedragsregels kennen. Het NOC/NSF heeft 

samen met de sportbonden gedragsregels voor begeleiders opgesteld. 

 

9. RONDVRAAG EN SLUITING 

Dick v d Weide vertelt dat, via het Jeugdsportfonds, in 2017 550 kinderen hebben 

kunnen sporten. Extra geld dat was toegezegd kwam pas in december 2017. Hoewel 

alle politieke partijen aangeven voor dit fonds te zijn wordt daar in de praktijk niet 

veel van ondervonden. Landelijk zal het Jeugdsportfonds samengaan met het 

Jeugdcultuurfonds. Daarnaast is er een Topsportfonds en ook komt er nog een klein 

fonds voor sporttalenten. Dit fonds is afkomstig van de. Fa Govers die 50 jaar 

bestaat. 

 

Giel Boks van HRTC/DOK vraagt of er reacties zijn van verenigingen naar aanleiding 

van de recent ontvangen aanslagen voor de WOZ. 

Dat is niet het geval. De voorzitter geeft aan dat er wel verenigingen contact 

hebben gezocht met Cosensus, het bedrijf dat voor de gemeente Den Helder de 

OZB int. Dat heeft in enkele gevallen geleid tot een lagere OZB. 

Het is niet duidelijk of het betalen van de OZB al in termijnen kan plaatsvinden. 

  

De voorzitter sluit de vergadering met een bedankje aan TV Julianadorp voor de 

welkome ontvangst en verzorging. De aanwezigen worden vervolgens uitgenodigd 

voor een hapje en drankje. Dit omdat de Sportfederatie 70 jaar bestaat. 


