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VERSLAG ALV VAN DE SPORTFEDERATIE DEN HELDER 

Gehouden dinsdag 26 maart 19.30 bij HSC Hermes op sportpark De Linie 

 

1. OPENING 

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

Cynthia van der Horst namens de Gemeente aanwezig en de vertegenwoordigers van 

Team Sportservice. 

 

Als eerste onderdeel is er een presentatie van Sportkader Nederland. Dit is een 

instelling die de salaris- en personeelsadministratie kan verzorgen voor werknemers 

in de sport. 

 

2. NOTULEN VERGADERING 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd aangenomen. 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN 

Afbericht van HTC, FC Helder, Duinruiters en de Rugbyclub. 2 rapportages van de 

kascontrole. 

 

4. MEDEDELINGEN VOORZITTER 

 Het Bestuur van de Sportfederatie heeft een kennismakingsgesprek gehad met Peter 

de Vrij de verantwoordelijk wethouder Sport. Een aantal actuele onderwerpen die we 

voorafgaande aan de verkiezingen in 2018 hebben besproken met de politieke 

partijen zoals o.a. Sportpark Ruyghweg, Ondernemersfonds, betaling WOZ, 

aanspreekpunt gemeente, sportnota zijn besproken. Enkele van deze punten zullen 

onder agendapunt 8 nader worden toegelicht 

 

 Regelmatig vindt er een overleg plaats met Marloes Smit van Team Sportservice. De 

gemeente heeft het contract met Team Sportservice met € 25.000,- gekort, 

waardoor zij een aantal activiteiten / ondersteuning niet meer kunnen uitvoeren. 

 

 De communicatie met de gemeente is het afgelopen jaar verbeterd, mede door de 

directe contacten met de beleidsambtenaar Cynthia van der Horst.  

 

 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 extra’s te organiseren 

zoals overleg met andere sportraden, bijeenkomsten etc.  
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 We zijn als Sportfederatie in het afgelopen jaar betrokken geweest bij de 

voordracht sportprijs en sporttrofee en de uitreiking tijdens het sportgala. Ook 

hebben wij een bijdrage geleverd m.b.t. een andere invulling van het sportgala wat 

onder agendapunt 8 nader wordt toegelicht. 

 

 De Minister van Sport, de Gemeenten en de Sportbonden hebben een Nationaal Sport 

Akkoord afgesloten met als doel een gezonde samenleving. Enige speerpunten zijn: 

- Mensen moeten blijven sporten; 

- Aanbieders van sport versterken; 

- Kinderen meer laten bewegen; 

- Sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker maken  

 

 Vrij recentelijk hebben wij een overleg gehad met de wethouder Peter de Vrij en de 

ambtenaar sport Cynthia van der Horst over een aantal onderwerpen vanuit het 

collegeprogramma met ook een directe relatie naar het Sportakkoord. o.a. 

- Streven naar vitale verenigingen; (= financieel zelfredzaam) 

- Accommodaties multi-inzetbaar; (optimaal gebruik, ook overdag, sporten in 

verenigingsverband maar ook individueel) 

- Rol van sportparken in de wijk (verbinding met de buurt). 

 

Men heeft wel bepaalde gedachtes over deze onderwerpen maar hoe er te komen dat 

weet men nog niet. Daarom zal er binnenkort gezamenlijk overleg plaats vinden met u 

als verenigingen / organisaties, maatschappelijke partners en ons als Sportfederatie. 

 

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 te handhaven. 

 

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 RTV Toon Jacobs en OKK. 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 2018. 

OKK gaat het 2e jaar in, De Rugbyclub het 1e en Entre Nous is reserve.  

 

7. BESTUURSVERKIEZING 

De heer Jelle Wieling treedt statutair af en wordt terstond herkozen. 

Er is ook een kandidaat bestuurslid, dhr. Henk Loosschilder. Henk wordt met 

instemming van de vergadering in de bestuurlijke gelederen opgenomen. Henk is thans 

nog voorzitter van de Dierenambulance en zal medio 2019 actief worden in het 

bestuur van de Sportfederatie.  

De voorzitter doet een oproep aan de leden voor verjonging van het bestuur.  
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8. AANDACHTSPUNTEN 

a. Sportpark Ruyghweg 

De voorzitter geeft aan dat er niet echt vaart zit in het project. Dienst Vastgoed 

van Defensie lijkt niet echt mee te werken. De aanwezige vertegenwoordiger van AV 

Noordkop geeft aan dat het probleem is ontstaan in 2010 toen de Gemeente de 

huurovereenkomst heeft doorgeschoven naar de 2 verenigingen. De aanwezigen zijn 

van mening dat er nu eindelijk iets moet gebeuren. Er wordt ook op gewezen dat het 

op velerlei gebied voordeel geeft als er ruimte voor de atletiek kan worden gecreëerd 

op andere sportparken. Want ook als sportpark Ruyghweg wordt overgenomen dan 

zullen de kosten erg hoog zijn gezien de overbodige en verouderde opstallen en de 

slechte staat van de baan en overige attributen. 

 Dhr. Trap merkt op dat het probleem al erg lang bestaat en dat de gemeente nu 

eindelijk eens voor een goede atletiekaccommodatie moet zorgen. 

 

b. Overleg met de politiek 

Dhr. Bert Kwant herinnert de vergadering aan het overleg dat voorafgaande aan de 

verkiezingen van 2018 is gevoerd tussen vertegenwoordigers van de sportverengingen 

en de aanstaande raadsleden. Unaniem werd toen door alle politieke partijen 

verklaard dat sportverenigingen niet zouden moeten meebetalen aan het 

ondernemersfonds. Verenigingen die getracht hebben een bijdrage te ontvangen uit 

het fonds hebben te horen gekregen dat het geld elders besteed was. Er was wel een 

suggestie aan het bestuur van de Sportfederatie om zitting te nemen in het bestuur 

van het ondernemersfonds. 

Het bestuur van de Sportfederatie heeft aan de gemeente aangeboden overleg te 

voeren over het sportbeleid. Doel is te komen tot een kadernota sport voor de 

komende jaren. Mede omdat dit niet is gebeurd en het beleid te vaag is, is een nieuwe 

bijeenkomst met de politiek thans niet nuttig.  

Aanwezige verenigingen spreken zich wel positief uit over het feit dat de huidige 

wethouder sport samen met Cynthia van der Horst hun vereniging heeft bezocht. Dat 

is overigens nog niet bij alle verenigingen gedaan. Dat kost tijd. 

 

c. Sportprijzen en Sportgala 

Dhr. Jelle Wieling geeft een toelichting.  

Het Sportgala wordt niet gehouden in juni 2019. Dit verschuift naar januari 2020. De 

Sporttrofee 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. 

Vanaf 2020 wordt er een Sportman, Sportvrouw, Sportteam van het jaar gekozen. 

Ook kan er een Sportcoach van het jaar worden gekozen. 

Kampioenen over 2019 worden net als voorheen gehuldigd tijdens het Sportgala.  
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d. Aandacht voor het Helders Weekblad 

Per e-mail kunnen redactionele stukjes worden ingeleverd bij het Helders Weekblad. 

Deze worden vrijwel altijd geplaatst. Het gaat dan om informatieve stukjes. 

Uitslagen en competitie indelingen worden niet geplaatst. Een der aanwezigen noemt 

ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de LOS. 

  

e. Ondernemersfonds en WOZ 

Paul Verploegh geeft aan dat er een convenant is tussen de gemeente en de Stichting 

Ondernemen aan Zee betreffende het ondernemersfonds. Daaruit blijkt dat de 

suggestie van de wethouder aan de Sportfederatie om in het bestuur van het 

ondernemersfonds te komen niet kan. Uit dat convenant blijkt ook dat het fonds niet 

bestemd is voor Sportverenigingen. De leden gaan akkoord met het opvragen van de 

jaarstukken van de Stichting Ondernemen aan Zee door de Sportfederatie. 

In de 2e kamer is een oproep gedaan om sportclubs vrij te stellen van OZB. Dit is in 

eerste instantie niet gehonoreerd. Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 is 

een amendement aangenomen dat sportverenigingen voor wat betreft de WOZ 

ingedeeld mogen worden onder de categorie ‘woningen’. Het is aan de afzonderlijke 

gemeenten om hiervoor al of niet te kiezen. Al ligt het wel in de verwachting dat 

gemeenten handelen cf. de richtlijnen van de VNG (Vereniging Nederlandse 

Gemeenten). De VNG heeft echter nog problemen met het verschil in wettekst en 

toelichting i.v.m. de rechtsgelijkheid. 

Het wijzigen van de categorie OZB zou gaan gelden voor sportaccommodaties en 

andere instellingen met een maatschappelijk belang. Indien de Helderse 

sportcomplexen onder de categorie “woningen” gaan vallen is in elk geval de bijdrage 

aan het ondernemer fonds van de baan, want dit geldt niet voor die categorie. 

Dhr. Hans Koeter geeft aan dat er inmiddels voor sportverengingen de mogelijkheid 

bestaat de OZB in termijnen te mogen betalen. Maar zijn organisatie kwam daarvoor 

niet in aanmerking. (Dit wordt direct na de vergadering besproken met Cynthia van 

der Horst) 

De vergadering machtigt het bestuur tot het opvragen van het jaarverslag 2018 van 

het ondernemersfonds bij de gemeente. 

 

f. Workshop Milieubeheer 

Mw. Marloes Smit van Team Sportservice geeft aan dat verenigingen die meer dan  

€ 50.000 betalen aan energie, melding moeten doen van hun pogingen te komen tot 

meer duurzaamheid. MSV Zeemacht is hiermee al geconfronteerd en verwacht dat er 

hoge kosten mee gemoeid zijn. 

Indien er ten minste 10 verenigingen deel willen nemen dan kan er een workshop 

worden gestart hoe hiermee om te gaan. De aanwezigen verwachten dat er in Den 

Helder geen tien verenigingen zijn met een dergelijk hoog verbruik. Mogelijk dat een 

cursus regionaal kan worden opgestart.  
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9. RONDVRAAG EN SLUITING 

Er wordt gevraagd of er actie is genomen om tot een gezamenlijke inkoop te komen. 

Indien er voor een bedrag > €25.000 wordt aangeschaft dat kan men 20% terug 

krijgen via een fonds (BOSA). Voor duurzaamheidsprojecten kan dit oplopen tot 35%. 

Het bestuur van de Sportfederatie gaat dit niet uitvoeren maar adviseert de 

verenigingen samen op te trekken.  

De voorzitter sluit de vergadering met een dankwoord aan Hermes voor de welkome 

ontvangst en verzorging. De aanwezigen worden vervolgens uitgenodigd voor een 

drankje.  

 

De tekst van de gehouden presentatie door Sportkader Nederland, de informatie 

over de OZB en de workshop over de wet Milieubeheer zullen aan de leden worden 

toegezonden via mail en worden gepubliceerd op de website.  
 

 


