Verslag Online Algemene Ledenvergadering van de Sportraad Apeldoorn (VSA)
Datum: woensdag 19 mei 2021, aanvang: 19.30 uur
Via Zoom Conference Call
Nr.
1

Agendapunt
Opening

Opmerkingen
De voorzitter heet iedereen welkom op de digitale ALV.
a.

b.
c.
d.

2

3

Notulen Algemene
Ledenvergadering
16 november 2020
Ingekomen stukken en
mededelingen

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

a.
b.
c.

4

Bestuurssamenstelling

Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn.
Klik hier voor het afgespeelde filmpje over hoe je kunt aansluiten bij het
Sportakkoord Apeldoorn en het lokale sportnetwerk.
De contributie 2021 voor het lidmaatschap wordt kwijtgescholden vanwege de
financiële impact van de coronabeperkingen voor de leden.
De voorzitter vraagt en ontvangt dispensatie voor de niet-leden van de Sportraad.
Toevoeging aan de agenda onder 3. Aanvraag buitengewoon lidmaatschap Stichting
René Smaal Karate.

a.

b.

Afwezigen met kennisgeving: zie onderaan de namenlijst
De secretaris vraagt en ontvangt toestemming van de vergadering voor het
buitengewoon lidmaatschap van Stichting René Smaal Karate.
Bestuurslid Jan Werkhoven treedt toe tot de Raad van Advies van de Sportraad met
als expertise mediation, interim-voorzitterschap en de WBTR.
De vergadering gaat akkoord met onderstaande (her)benoemingen:
Henk Dijkgraaf als voorzitter;
Robert Rosler als bestuurslid.
Afgetreden zijn:
Alie Talsma als secretaris.
Marco Wenzkowski als bestuurslid.
Jan Werkhoven als bestuurslid.

Actie

De voorzitter dankt ze voor hun inzet en betrokkenheid bij de Sportraad.
Later zal nog in klein comité afscheid genomen worden.
c.
De vergadering gaat akkoord met onderstaande benoemingen:
Edith Brendel als secretaris;
Frits van der Ley als bestuurslid.
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Jaarverslag 2020

a.

b.

6

Presentatie ‘Ondermijning
in de sport’ door de
gemeente Apeldoorn,
Ewout Visser (adviseur
openbare orde) en Ronald
Westerhof (senior
bestuursadviseur weerbare
overheid)

Concept Jaarrekening 2020. Boon Accountants heeft een opmerking geplaatst over
wat er in de statuten van de Sportraad staat (gecontroleerde jaarrekening) en de
voorliggende samengestelde jaarrekening. Het laten uitvoeren van een
gecontroleerde jaarrekening brengt hogere kosten met zich mee. Boon heeft het
dringende advies gegeven de statuten aan te passen voor het instellen van een
kascommissie. Het bestuur zal een voorstel tot wijziging van de statuten gaan
opstellen en zal de leden hier op tijd over inlichten. In de wijziging zal ook de WBTR
gevolgen mee genomen worden
Oproep 2 leden kascommissie. Zie agendapunt 10.

De aanleiding om aandacht te geven aan dit onderwerp zijn de uitkomsten van het rapport
‘Ondermijningsrisico’s in de Gelderse sport in beeld’, uitgevoerd in opdracht van de
Provincie. Een aanbeveling hieruit is ‘bewustwording binnen de sport’.
Signalen van inmenging in de sport kunnen zijn:
- Mensen met een strafblad die bestuurslid of functionaris (willen) worden van een
club.
- Verdachte personen met (vermoedelijk) criminele connecties die op de vereniging
rondhangen, maar geen lid zijn of die de vereniging misbruik(t)en als
ontmoetingsplek.
- Gebruik van de kantine voor witwassen of illegaal gokken.
- Verzoeken van buitenstaanders om het verloop van een wedstrijd te beïnvloeden
- (Subtiele) Bedreigingen richting het bestuur, vrijwilligers of leden
- Club wordt gesponsord door mensen die voor criminele feiten zijn veroordeeld.

a. Agenderen Voorstel
statutenwijziging ALV van
22 november 2021
(instellen kascommissie
en WBTR)
b. Agenderen agenda ALV
22 november Verslag
kascommissie en
vaststelling Jaarrekening
2020.

-

-

Een sponsor of donateur die anoniem wilde blijven en alleen cash wilde betalen (en
wellicht afhaakte toen dat niet kon) of die invloed eiste op het beleid van de
vereniging.
Roddels dat een sponsor of donateur geld verdient met schimmige activiteiten.
Een vrijwilliger met (vermoedelijk) contacten in het criminele circuit.
Een lid dat in aanraking is gekomen met politie of justitie vanwege betrokkenheid bij
georganiseerde misdaad.
Een (telefonisch) aanbod van onbekenden om de vereniging financieel te steunen.
Een vrijwilliger die verdachte was in een drugszaak of andere grote strafzaak.
Een sponsor of donateur met een eigen onderneming die een conflict had met de
gemeente of de Belastingdienst.
Personen met (vermoedelijk) criminele connecties die de gebouwen van de
vereniging misbruikten voor het uitvoeren van criminele activiteiten (bijvoorbeeld
voor drugsproductie of -opslag).

Advies:
- Vraag altijd een (gratis) VOG bij nieuwe bestuursleden en functionarissen in de club.
- Wees nieuwsgierig bij signalen en vraag door.
Melden van een signaal:
- Zoek contact met de Sportraad of sportkoepel/bond.
- Neem contact op met uw wijkagent of algemeen nummer politie (0900-8844).
- Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente (beleidsmedewerkers
sport, adviseurs OOV, wethouder/burgemeester via 14055).
- Meld misdaad anoniem (via 0800-7000 of Meld Misdaad Anoniem l
Zie ook de presentatie op de website van de Sportraad Apeldoorn
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Gemeentelijke
ontwikkelingen

Bestuurslid Robert Rösler introduceert de presentatie over ‘Startnotitie en het proces van
de Kadernota Sport’. De Sportraad heeft tijdens de Politieke Markt van 25 maart jl. een
inspraaknotitie ingediend met daarin 10 speerpunten waarvan zij vinden dat die in de
Kadernota Sport opgenomen zouden moeten worden. De gemeente gaat hierover met de
Sportraad binnenkort in gesprek om verder over de inhoud te praten.

a. Presentatie over Startnotitie en het proces van de Kadernota Sport door de
gemeente Apeldoorn, Patricia Douma (senior beleidsadviseur sport).
Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn is het uitgangspunt om als basis te dienen
om te komen tot een Kadernota Sport.
Deelakkoord 1 ‘Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen in
Apeldoorn’ is belangrijk in relatie tot de andere 5 deelakkoorden. Met Sportunity
(Apeldoorn) is een overeenkomst gesloten voor het inrichten van een online
platform. Daarnaast zal verder worden gebouwd aan een fysiek sportloket. De
verwachting is dat het online platform in het najaar wordt gelanceerd.
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Waarom een Kadernota Sport
De kadernota is een aanbod en antwoord op het lokale Sport- en Beweegakkoord,
een akkoord waarin de Apeldoornse samenleving tot een zestal deelakkoorden zijn
gekomen.
De kadernota is een instrument om de raad de beleidsmatige, financiële en
procesmatige kaders vast te laten stellen met het oog op de begroting.
Het biedt een kader om te komen tot een sportlandschap (velden, accommodaties
en de openbare ruimte) dat passend is bij de ambitie Apeldoorn 2040.
Het proces van Startnotitie naar Kadernota:
Gemeenteraad: op basis van een startnotitie het eerste gesprek aan gaan met
college om juiste richting kadernota te bepalen. PMA 25 maart 2021.
Input PMA raad en input insprekers worden meegenomen richting kadernota.
Schrijven van de kadernota is gestart, begin april.
Besluitvorming in de raad november 2021, gelijktijdig oplopen met besluitvorming
MPB (evt. financiële claims worden meegenomen).
Globale planning
Conceptnota eind juni 2021.
Formele inspraak 4 weken, rond het zomerreces .
Inspraaknota schrijven en 2e conceptkadernota.
Oktober/november 2021 besluitvorming raad.

•

•

•

Inhoud op hoofdlijnen
Gezamenlijk werken aan een sportief en vitaal Apeldoorn met het Sport- en
Beweegakkoord als rode draad:
➢ Breedtesport
➢ Sportstimulering & Verenigingsondersteuning
➢ Gezonde leefstijl
➢ Ongeorganiseerde sport (in relatie tot uitnodigende buitenruimte en
Comfortabele Gezinsstad)
De opgave en ambitie voor de toekomst, mede in relatie tot het toekomstbeeld
Apeldoorn 2040 is gelegen in een aanbod van goede sport- en
beweegvoorzieningen passend bij een groeiende stad;
➢ Masterplan Toekomstig Sportlandschap
➢ Verduurzaming sportvastgoed
➢ Koers topsportevenementen
Een bij de ambities en visie passend financieel kader.

b. Overige mededelingen vanuit de gemeente Apeldoorn.
• Wethouder Sport Nathan Stukker blikt terug op de afgelopen periode waarin de
COVID-19 grote impact heeft gehad en nog heeft op de sport in de Apeldoorn, c.q.
de sportverenigingen. De Sportraad heeft regelmatig overleg gevoerd met de
gemeente over zowel de maatregelen in de gemeente Apeldoorn als het ‘ongelijke
speelveld’ in relatie tot de landelijke subsidieregeling voor huurders van
accommodatie (TVS). Het college heeft gisteren afgesproken een subsidieregeling te
gaan voorbereiden om verenigingen die het hardst zijn getroffen éénmalig te
ondersteunen. Hierbij gaat het om twee regelingen, waar 2 maal € 100.000
beschikbaar voor is;
a. Een soort vouchersysteem voor een gedeeltelijke derving van inkomsten voor
verenigingen die hard zijn getrokken en geen gebruik kunnen maken van de
landelijke regelingen;
b. Voor de sportverenigingen met eigen accommodatie het eigenaarsdeel van de
OZB aanslag te compenseren.

De gemeente gaat de twee regelingen uitwerken en zal daarna met de Sportraad
hierover in gesprek gaan. Verwachting is dat in de najaars ALV de regelingen worden
gepresenteerd. Alsook gepubliceerd via de bekende kanalen.
•

De wethouder noemt als derde stap, in het kader van de herstelfase gevolgen
COVID-19 crisis, het eenmalig verhogen van het budget voor de
ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur 2021. De raad moet hier nog over
beslissen.

De Sportraad is heel blij met bovenstaande stappen. Zij vindt het een steun in de rug
voor de getroffen verenigingen, niet alleen financieel gezien maar ook sociaal gezien.
De bestuurders hebben het afgelopen jaar erg zwaar gehad om ‘de ziel in de vereniging
te houden’.
•
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Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR)
per 1 juli 2021

Patricia Douma meldt dat in het aanstaande college overleg de Stimuleringsregeling
Sport- en Beweegakkoord wordt besproken. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2021
deze regeling open wordt gezet. Alsook gepubliceerd via de bekende kanalen.

De WBTR is bedoeld om het bestuur en het toezicht binnen de verenigingen en stichtingen
beter te regelen en daarmee uitwassen te voorkomen, bijvoorbeeld wanbestuur, fraude,
diefstal en zelfverrijking.
Verenigingen en stichtingen hebben 5 jaar de tijd om de acties die voortvloeien uit de wet
uit te voeren. Met als einddoel het aanpassen van de statuten.
Een samenwerkingsinitiatief van vele belangrijke organisaties hebben een Stichting WBTR
opgericht. Zij hebben een 10 stappenplan opgesteld waarin de route wordt uitgezet om
uiteindelijk te komen tot een statutenwijziging. Dit scheelt heel veel uitzoekwerk en kosten
van de notaris.
De Sportraad Apeldoorn is partner van de WBTR en daarmee kunnen haar leden 50% korting
op dit stappenplan verkrijgen (normale prijs € 240,00, via de Sportraad € 120,00)
Heeft u vragen of hulp nodig dan kunt u zich wenden tot het Apeldoornse team WBTR:

Jan Werkhoven, Tjeerd Lemstra en Rico de Boer via t.lemstra@stimenz.nl en/of
r.deboer@sportraad.nl
Klik hier voor de link naar een gratis webinar
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Lezing door Edwin de Wolf
over (zelf)leiderschap,
moed, toewijding en
extreme veerkracht

Edwin de Wolf heeft in zijn indrukwekkende levensverhaal verteld over hoe hij is omgegaan
met wat hem is overkomen. Wat het hem, door zijn extreme veerkracht en toewijding,
uiteindelijk heeft gebracht en waar hij nu staat. En dat sport hierin een belangrijk onderdeel
was/is. Hij heeft 3 keer deelgenomen aan de Invictus Games met wielrennen waarbij hij 2
bronzen medailles heeft gewonnen.
Momenteel is hij bestuurslid van de Nederlandse organisatie van de Invictus Games die
volgend jaar (16-22 april 2022) in het Zuiderpark in Den Haag worden gehouden. Ook is hij
het aanspreekpunt voor de gehandicapten sporters binnen Defensie.
De voorzitter bedankt Edwin voor zijn inspirerend en indrukwekkend verhaal.
Het laat zien waar sport goed is voor lichaam en geest. Het motiveert, geeft zelfvertrouwen
en verbindt.
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Rondvraag

Erelid Hans Berkman bedankt het bestuur en het bureau voor het vele werk wat in de
afgelopen periode is verzet. De COVID-19 gevolgen heeft veel werk met zich meegebracht,
waarvoor veel respect.
De voorzitter meldt dat inmiddels Herman Holtkamp van DIO-Ugchelen zich opgeeft voor de
kascommissie. Aanmelding voor nog 1 kandidaat kan via info@sportraad.nl
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Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen vanavond. Om 21.55 uur wordt de vergadering
gesloten.

Aanwezig
Bestuur
Henk Dijkgraaf, voorzitter
Alie Talsma, secretaris
Niels van der Weide, penningmeester
Jan Werkhoven, bestuurslid
Marco Wenzkowski, bestuurslid
Robert Rosler, bestuurslid
Niels van Leeningen, bestuurslid
Ereleden
Bernard de Vries
Hans Berkman
Jan Schuitema
Bureaumedewerkster/notulist
Sonja Noija
Verenigingsondersteuners
Rico de Boer
Leden
v.v. AGOVV
TC Sprenkelaar
Schaats- en Skeelervereniging DNIJ
Stichting IJs- en Skeelerbaan DNIJ

Omnisportvereniging DIO Ugchelen
Zaalsport Apeldoorn
vv. TKA
Honk- en Softbalvereniging Robur ‘58
FAG (Federatie van Apeldoornse
Gymnastiekverenigingen)
Gymnastiekvereniging Novitas
Apeldoornse Mixed Hockey Club
SC Klarenbeek
AV’34
Honkbalvereniging WSB
Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en
omstreken
Federatie van Amateur Voetbalverenigingen
Apeldoorn en omstreken
TV Vego
KNBB/Stedendriehoek

Aanwezig met dispensatie
Edith Brendel
Frits van der Ley
Nathan Stukker/gemeente Apeldoorn
Huub Geelen/gemeente Apeldoorn
Patricia Douma/gemeente Apeldoorn
Ewout Visser/gemeente Apeldoorn
Ronald Westerhof/gemeente Apeldoorn
Carla Maessen/Accres Apeldoorn

Edwin de Wolf
Roel van Swam/VVD
Alinda Freriks/CDA
Gerry van Bruggen/Lokaal Apeldoorn
Robert van Vliet/D’66
Anton Huigens/Gemeentebelangen
René Smaal
Ludo Pompen/Sesamacademie

Afwezig met kennisgeving
Verenigingsondersteuning
Tjeerd Lemstra
Leden
Omnivereniging WSV
Hockeyvereniging Ares
St. Internationale 4daagse Apeldoorn
Wandel Comité Apeldoorn
SV Dynamo
St. Karate-do Smaal
TV de Maten
Wandel comité Apeldoorn

