
CONVOCATIE 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene 
ledenvergadering van de Sportfederatie Den Helder, te 
houden op dinsdag 3 mei 2022 ten 19.30u in de kantine van 
RugbyClub Den Helder, Linieweg 23b, 1783 BA Den Helder.  
 
 

 
 
In samenwerking met TeamSportservice zal eerst een voorlichting worden 
gegeven op het Sportakkoord. Hierbij zullen de mogelijkheden en voorwaarden 
worden toegelicht. 
Deze voorlichting staat open voor alle geïnteresseerde verenigingen en 
instanties en de algemene ledenvergadering zal na afloop hiervan aanvangen. 

 
 
 

Agenda 
 

1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken 

 
3. Mededelingen van de voorzitter 

 
4. Voorstel bestuur inzake vaststelling contributie 

 
5. Behandeling jaarstukken 

 Jaarverslag secretariaat 
 Financieel verslag 2021 
 Verslag kascontrolecommissie 
 Begroting 2022 
 Aanwijzen kascontrolecommissie 2022 

 Marinewatersport 
 FC Den Helder 
 Reserve: GV Sportlust 

 
6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar de voorzitter, Bert Deckers.  
Tevens aftredend en niet herkiesbaar Cor Pluijm 
 

7. Aandachtspunten 
 Convenant met gemeente n.a.v. enquête 

 
8. Rondvraag 

 
9. Sluiting 



JAARVERSLAG SECRETARIS 2021 
 
 

1. BESTUUR 
De samenstelling van het bestuur is op 1 januari 2022 als volgt: 

 
Voorzitter   : de heer Bert Deckers 
Secretaris   : de heer Paul Verploegh 
Penningmeester  : de heer Cor Pluijm  
Vicevoorzitter  : de heer Bert Kwant 
2e secretaris  : de heer Jelle Wieling 
Lid    : de heer Henk Loosschilder 

 
2. VERGADERINGEN 

De jaarlijkse algemene vergadering, zoals voorgeschreven in onze statuten, werd dit 
afgelopen jaar i.v.m. de coronapandemie niet gehouden. De jaarstukken zijn aan de 
verenigingen toegestuurd en de leden hebben hun akkoord gegeven voor het 
financiële jaarverslag en de begroting. 
Het bestuur vergaderde gedurende het verslagjaar vijfmaal, deze vergaderingen 
werden in de kantoorruimte van Team Sportservice, digitaal of op een alternatieve 
locatie gehouden.  
Er is afgelopen jaar tweemaal overleg geweest met Team Sportservice Den Helder. 
De evaluatie van het Sportbesluit is uitgevoerd door een extern bureau en het verslag 
is aangeboden aan de gemeenteraad, zonder overleg met de Sportfederatie. Als 
reactie op een door ons in juni verstuurde brief over gebrek aan communicatie werd 
een overleg met de wethouder Sport en de beleidsambtenaar gepland voor eind 
augustus. Tijdens dit overleg gaf de wethouder aan geen toegevoegde waarde te zien 
in de Sportfederatie, waarop het bestuur het overleg heeft verlaten. De wethouder 
heeft later aan de voorzitter zijn excuses aangeboden, maar het heeft uiteindelijk tot 
januari 2022 geduurd voor het bestuur o.l.v. de burgemeester weer werd uitgenodigd. 
In het verslagjaar heeft dus geen overleg met de gemeente plaatsgevonden. 
Tevens is deelgenomen aan de besprekingen over het Sportakkoord. De voorzitter 
heeft zitting in de klankbordgroep. 

 
3. LEDENBESTAND 

Er zijn thans 31 verenigingen aangesloten bij de Sportfederatie Den Helder. 
 

4. ALGEMEEN 
Het Sportgala heeft afgelopen jaar niet plaatsgevonden. Enkele bestuursleden van de 
Sportfederatie hebben zitting in de jury voor de gemeentelijke sportprijzen. 

 
 
 
Paul Verploegh 
Secretaris  
secretaris@sportfederatiedenhelder.nl  

mailto:secretaris@sportfederatiedenhelder.nl


FINANCIEEL OVERZICHT 2021  EURO BEGROTING 2021  EURO BEGROTING 2022  EURO 
INKOMSTEN INKOMSTEN INKOMSTEN
Contributies    Contributies    Contributie  €          608,00 
Rente  €               0,01 Rente Rente
Subsidie gemeente  €          500,00 Subsidie gemeente  €          500,00 Subsidie gemeente
               totaal  €          500,01                     Totaal  €          500,00                     Totaal  €          608,00 

UITGAVEN UITGAVEN UITGAVEN
Onvoorziene kosten  €                  -   Onvoorziene kosten    Onvoorziene kosten  €            49,00 
Vergaderkosten  €          108,00 Vergaderkosten  €          150,00 Vergaderkosten  €          150,00 
Jaarvergadering  €                  -   Jaarvergadering    Jaarvergadering  €            80,00 
representatiekosten  €                  -   Representatiekosten  €            25,00 Representatiekosten  €            25,00 
Abonnement website  €            64,72 Abonnement website  €            50,70 Abonnement website  €            65,00 
Kosten bank  €           114,00 Kosten bank  €          123,96 Kosten bank  €           114,00 
Kosten secretariaat  €                  -   Secretariaat/bestuur  €          100,00 Secretariaat/bestuur  €          100,00 

Diversen  €            25,00 Diversen  €            25,00 
                 Totaal  €          286,72                  Totaal  €          474,66                     Totaal  €          608,00 

Exploitatie resultaat  €     213,29 Begrotingsoverschot  €       25,34 Begrotingsoverschot  €          -   

BALANS  per 01-01-2021    BALANS  per 31-12-2021    Vermogensgroei
BANK  €       2.560,13 BANK  €       2.773,41 Saldo per 31-12-2021 5.157,21€         
SPAARREKENING  €       2.383,79 SPAARREKENING  €       2.383,80 Saldo per 01-01-2021 4.943,92€        
VERMOGEN 01-01-2020  €       4.943,92 VERMOGEN 31-12-2020  €        5.157,21 Resultaat 213,29€           

 
 
 





 

Verklaring kascommissie 

 

Ondergetekende(n): 

  

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking 

hebbende op de te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

 

De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder 

décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

  

Plaats           datum   

Den Helder   10-01-2021  

  

Naam (namen) en handtekening(en): 

 

Gerard van Duijn,   Sjaak den Boer 

Penningmeester MWV  2e Penningmeester MWV 
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