
Algemene LedenVergadering van de Sportfederatie Den Helder 

 

 

1. Opening  

Minister-president M. Rutte en minister B.J. Bruins (Medische Zorg en Sport) hebben, op 12 
maart 2020, maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het COVID-19 (Corona) 
virus. Voor personen geldt dat grote gezelschappen vermeden dienen te worden. Het 
bestuur van de Sportfederatie heeft daarom besloten dat de jaarvergadering wederom geen 
doorgang zal vinden.  
 
Bijgevoegd treft u de documentatie aan en kunt u middels een bijgevoegd (stem)formulier  
aangegeven of u goedkeuring geeft aan agendapunt 3 en 4. Eventuele opmerkingen of 
vragen over genoemde punten of andere vragen kunt u schriftelijk indienen op ditzelfde 
formulier. Het bestuur zal de vragen verzamelen en collectief beantwoorden.  
 
2. Mededelingen 
 

• Als deelnemer van de adviesgroep Sportakkoord hebben wij een bijdrage geleverd bij de 
beoordeling uitwerking actiepunten sportakkoord en het toekennen van 
stimuleringsbudget. Er zijn het afgelopen jaar nog maar weinig actiepunten van het 
Sportakkoord uitgewerkt waardoor het benodigde budget van 2020 niet is verbruikt. De 
gemeente heeft op advies van het NOC/NSF dit budget overgeheveld naar Sportservice, 
hiermee is voorkomen dat het niet gebruikte budget verloren zou gaan. 

 

• Door corona heeft er geen regulier overleg met Sportservice plaats gevonden. Wel is 
middels e-mail frequent contact met Lydia van Noord in het kader van het 
Sportakkoord. 

 

• Onze website wordt door ons bestuurslid Paul Verploegh frequent geactualiseerd. Ik wil 
u blijven attenderen om regelmatig onze website te raadplegen over actuele 
activiteiten. Zo wordt ook de nieuwsbrief van Sportservice geplaatst met veel 
waardevolle en praktische tips.  
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 
e-mail aan de secretaris van de Sportfederatie  secretaris@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 en 
uitwisseling met andere sportraden plaats te laten vinden. 

 

• In het kader van het sportakkoord hebben wij ons als bestuur aangemeld voor 
procesbegeleiding lokale sportraden. 

 

mailto:secretaris@sportfederatiedenhelder.nl


• Wij maken ons als bestuur zorgen over de ontwikkeling van het sportpark Ruyghweg. 
Het is positief dat de atletiekbaan straks voldoet aan de eisen, maar de praktische 
invulling van het complex en de huur die betaald moet worden plaatst verenigingen 
voor veel vraagtekens. 

 

• De evaluatie van het huur- en subsidiebeleid oftewel het sportbesluit vindt momenteel 
plaats. Wij hopen dat de leden hieraan ook hun medewerking verlenen. De eerste 
aanzet is de enquête die is gehouden en de online bespreking hiervan. Het bestuur zal 
dit proces op de voet volgen. 
 

• Op 2 juni heeft de gemeenteraad het Beleidskader Sport “Den Helder beweegt vooruit” 
vastgesteld. Volgens het raadsvoorstel wordt de Sportfederatie, samen met 
Sportservice,  betrokken bij de uitvoering van het actieplan dat in dit beleidskader is 
opgenomen. 

 
3. Voorstel bestuur inzake vaststelling contributie 2021 
 
Het bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2021 te stellen op € 0,00. 

In het afgelopen jaar is besloten de contributie voor 2020 niet te innen. In 2020 was het niet 

mogelijk activiteiten te organiseren en heeft het bestuur slechts enkele malen vergaderd. 

Gezien de ontvangen subsidie van de gemeente en zoals blijkt uit het financiële overzicht is 

de financiële positie van de Sportfederatie stabiel. 

4. Behandeling jaarstukken 

a. jaarverslag secretariaat  
b. financieel verslag 2020 
c. verslag kascontrolecommissie 
d. begroting 2021 
e. aanwijzing kascontrolecommissie over het jaar 2021 

• JBV Entre Nous  

• Marine Watersport Vereniging 

• Reserve: FC Den Helder 
 
Het financiële verslag 2020, de begroting 2021 en de verklaringen van de 
kascontrolecommissie zijn in bijlage toegevoegd. 
RCDH heeft 2x deel uitgemaakt van deze commissie en hiervoor in de plaats komt de MWV. 
FC Den Helder wordt reserve. 
 
5. Bestuursverkiezing. 
 
Bert Kwant is statutair aftredend. Hij stelt zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn. 
  


