
CONCEPT verslag Online Algemene Ledenvergadering van de Sportraad Apeldoorn (VSA) 
Datum: maandag 22 november 2021, aanvang: 19.30 uur 
Via Zoom Conference Call 

 

Nr.  Agendapunt Opmerkingen Actie  

1  Opening  De voorzitter heet iedereen welkom op de digitale ALV. 
 

a. De voorzitter vraagt en ontvangt dispensatie voor de niet-leden van de Sportraad.  
b. De voorzitter stelt de vergadering te stemmen bij acclamatie, welke voorstel wordt  

              Aangenomen. 
c. Arjan de Groot stelt zich voor als nieuwe verenigingsondersteuner sport. 

 

        

2 Notulen Algemene 
Ledenvergadering  
22 november 2021 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag en wordt daarmee vastgesteld.  

3 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

a. Afwezigen met kennisgeving: zie onderaan de namenlijst. 
b. De voorzitter kondigt de Sporthuldiging 2021 aan voor 21 februari 2022 in    
        Schouwburg Orpheus. Meer informatie en formulieren voor aanmelden volgen via   
        de bekende kanalen. 
c. De Stichting Sport Ondersteunend Fonds Apeldoorn (SOFA) heeft als doel het (doen) 

begeleiden op financiële, materiële en/of andere wijze van topsporters met het oog 
op de (mogelijke) deelname van deze topsporters aan de Olympische Spelen dan 
wel aan de Paralympics. Deze stichting valt onder de Vereniging Sportraad 
Apeldoorn.  Om het voortbestaan van dit fonds te waarborgen, zijn er inkomsten 
nodig. Bestuurslid Frits van der Ley, die zitting heeft in de werkgroep, doet een 
oproep voor vrijwilligers Sponsorcommissie SOFA. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden via info@sportraad.nl of f.vanderley@sportraad.nl 

 

 

4 Concept Begroting 2022 Penningmeester Niels van der Weide licht de Begroting toe. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen waarmee de Begroting 2022 wordt vastgesteld. 
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5 Voorstel Partiele 
Statutenwijziging 
Vereniging Sportraad 
Apeldoorn 

Bestuurslid Robert Rosler licht de voorgestelde wijzigingen toe waaronder de gevolgen van 
de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Daarnaast is gekozen voor 
het instellen van een kascommissie om de jaarcijfers te controleren. Het Huishoudelijk 
Reglement zal in navolging van de statutenwijziging worden geactualiseerd. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen op het voorstel Partiele Statutenwijziging waarmee de 
voorgestelde wijzigingen akkoord zijn en door de notaris kunnen worden vastgelegd in een 
akte. 
 

 

6 Concept Jaarverslag 2020 a. Verslag Kascommissie. Kascommissielid Loeki Jahn (voorzitter Honk- en 
Softbalvereniging Robur ’58) meldt dat er geen onregelmatigheden zijn 
geconstateerd. De kascommissie wordt bedankt voor haar werk. 

b. De vergadering verleent hierop het bestuur decharge. 
 

 

 7 Subsidieregelingen 
gemeente Apeldoorn in het 
kader van de COVID 
gevolgen 

De gemeente Apeldoorn en de Sportraad Apeldoorn hebben in goed overleg gewerkt aan 
twee subsidieregelingen in het kader van de financiële gevolgen van de coronacrisis. 
Senior beleidsadviseur Sport van de gemeente Apeldoorn Wim Bijsterbosch geeft uitleg over 
de subsidieregelingen.  
 
Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor: 

1. Betaalde onroerende zaakbelasting (OZB) in 2020. Hiervoor is € 100.000 
beschikbaar. Het OZB-eigenaarsdeel wordt het eerst gesubsidieerd. De subsidie 
bedraagt 100% van de betaalde OZB. Van het subsidiebedrag dat overblijft na de 
verdeling voor het eigenaarsdeel, komt ook de OZB voor het gebruikersdeel voor 
100% in aanmerking, tenzij het subsidieplafond wordt bereikt. In dat geval volgt een 
evenredige verdeling.  
 

2. Het geleden financieel nadeel als gevolg van corona. Hiervoor is € 100.000 
beschikbaar. Als een vereniging kan aantonen dat er optimaal gebruik is gemaakt 
van provinciale en landelijke steunmaatregelen en er alsnog financieel nadeel is 
geleden over het boekjaar, kan subsidie worden aangevraagd. De vereniging dient 
dit nadeel met de jaarrekening en ondersteunende bewijsstukken aan te tonen. De 
subsidie bedraagt 50% van het financieel 

 



nadeel met een maximum van € 10.000. Ook hier geldt dat wanneer het 
subsidieplafond wordt bereikt, de subsidie evenredig wordt verdeeld onder de 
aanvragers. Te verkrijgen subsidie voor OZB vermindert het financiële nadeel.  
 

Aanvragen subsidie en besluit 
De aanvraag om subsidie moet tussen 1 december 2021 en 1 februari 2022 worden 
aangevraagd. Voor 1 april 2022 krijgen de verenigingen de subsidiebeschikking 
toegezonden. 
 
Informatie en vragen 
Vanaf 23 november 2021 staat de subsidieregeling op de website van de gemeente 
Apeldoorn. Zie https://www.apeldoorn.nl/ter/coronanoodsteun-
sportverenigingen/Aanvragen.html?highlight=coronanoodsteun%2c%20sport 
 
Bij vragen kan een vereniging contact opnemen met Wim Bijsterbosch, vakgroep Sport van 
de gemeente Apeldoorn, telefoon 055 – 580 2379 / e-mail w.bijsterbosch@apeldoorn.nl.  
 

8 Presentatie Digitaal 
Platform Sport en Bewegen 
Apeldoorn  

Zie voor de presentatie de volgende link: 
99828_Sportunity_-_Sportplein_Apeldoorn_22-11.pptx (live.com) 
 

 

9 Presentatie Profcycling  
Libéma 

Zie voor de presentatie de volgende link: 

PowerPoint 演示文稿 (sportraad.nl) 
 

 

10 Rondvraag Erelid Hans Berkman bedankt het bestuur en het bureau voor het vele werk wat in de 
afgelopen periode is verzet.  
 
 

 

11 Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen vanavond. Om 21.30 uur wordt de vergadering 
gesloten. 
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Aanwezig 
 
Bestuur 
Henk Dijkgraaf, voorzitter 
Edith Brendel, secretaris 
Niels van der Weide, penningmeester 
Frits van der Ley, bestuurslid 
Robert Rosler, bestuurslid 
Niels van Leeningen, bestuurslid 
 
Ereleden 
Bernard de Vries 
Hans Berkman 
Dick van Groen 
 
Bureaumedewerkster/notulist 
Sonja Noija 
 
Verenigingsondersteuners 
Arjan de Groot 
 
Leden 
v.v. AGOVV 
TC Sprenkelaar 
vv. TKA 
Honk- en Softbalvereniging Robur ‘58 

vv. Robur et Velocitas 
vv. Apeldoornse Boys 
Gymnastiekvereniging Novitas 
Apeldoornse Mixed Hockey Club 
Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en 
omstreken 
TV Vego 
Avalon Sports  
Omnivereniging WSV 
vv. Columbia  
Handbalvereniging Achilles 
Apeldoornse Watervrienden 
Trim Apeldoorn 
BMX Apeldoorn 
Seniorenplatform Apeldoorn  
Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en 
Omstreken 
Tafeltennisvereniging De Brug 
Schaats- en Skeelervereniging DNIJ  
Volleybalvereniging Alterno 
 
 
 

Aanwezig met dispensatie 
Nathan Stukker/gemeente Apeldoorn 
Wim Bijsterbosch/gemeente Apeldoorn 

Niels Schut/Sporunity 
Rens Kamphuis/Profcycling Libéma 
Carla Maessen/Accres Apeldoorn 
Rico de Boer/Accres Apeldoorn 
Roel van Swam/VVD 
Alinda Freriks/CDA 
Gerry van Bruggen/Lokaal Apeldoorn 

 
Afwezig met kennisgeving 
 
Verenigingsondersteuning 
Tjeerd Lemstra 
 
Ereleden: 
Jan Schuitema 
 
Raad van Advies: 
Reinier van Dijk 
 
Leden: 
St. Karate-do Smaal 
v.v. Loenermark 
KV Apeldoorn 
St. Internationale Vierdaagse Apeldoorn 
 

 


