
Notulen ALV SPR woensdag 15 mei 2019  

Aanwezigen: zie lijst 
Voorzitter: Gerald Lier/Karst van der Werf 
Notulist: Jennifer Bouman  
 
17.31 uur, Gerald opent vergadering 
 
1. Opening 
-Er wordt een extra agendapunt toegevoegd: abonnementsvormen, na punt 9.  
-Courses:-Zaid Elhusseini en Sajad Amamipour zijn geïnteresseerd in Futsal, helaas schikt de tijd van 
het bestaande uur hen niet. Zij zouden graag willen bespreken of er mogelijkheden zijn om rond 17 
uur een SPR uur te organiseren. Hans geeft aan dat dit waarschijnlijk niet lukt i.v.m. ACLO uren.  
Jur Bezema vult aan dat dit uur al 13 jaar bestaat. Hans zal een afspraak met ze in plannen om evt. 
mogelijkheden te bespreken.  
- Sajad Amamipour geeft aan graag lid te willen worden van Idefix. Jennifer geeft aan dat dit alleen 
mogelijk is als hem dispensatie verleend wordt door de vereniging.  
  
2. Notulen vorige vergadering  
Pagina 1: Herman is inmiddels begonnen als penningsmeester.  
Pagina 3: Werkgroep medewerkerssport: Gerald had de hoop dat het proces wat sneller zou gaan. Er 
is een potje geld om iemand aan te stellen om te bouwen naar echte acties. Breder dan alleen dingen 
die de SPR organiseert, gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hopelijk komt hier 
rond de zomer vervolg op. Uitvoeren van wat in dat tweede scenario staat met dus een actieve rol 
van de RUG-organisatie. Wordt concreet gemaakt en dan moet CvB RUG een beslissing nemen en we  
hopen dat de HG volgt.  
- 2e bolletje: archief. Opslag archief in de SOOS, Irma Koornstra vraagt wat er met archief gebeurt. 
Gerald geeft aan dat dit voorlopig daar blijft staan.  
-Het bestuur heeft geen mededelingen n.a.v. het vorige overleg.  
-De SPR tennis sectie bestaat 50 jaar. Zij hopen dat er op 29 juni een tennistoernooi kan worden 
gehouden en er door de KNLTB een plak uigereikt voor het 50-jarige bestaan. Het SPR bestuur geeft 
aan een borrel te komen drinken.   
 
3. Mededelingen 
Geen mededelingen.  
 
4. Aftreden voorzitter SPR, vacatures  
Ida Buist heeft aangegeven per direct te willen aftreden.  
Gerald Lier geeft aan dat hij na 7 jaar voorzitterschap afscheid neemt en aftreedt. Hij geeft aan een 
bewogen voorzitterschap te hebben gehad met veel hoogte en een paar dieptepunten. Het waren 
hele leerzame jaren waarop hij op verschillende manieren terugkijkt.  
Karst van der Werff zal de voorzittersrol als interim voorlopig op zich nemen. Karst reikt een 
kleinigheid uit en geeft aan dat het bestuur Gerald nog zal trakteren op een etentje.  
Hendrike neemt het woord namens het SC en geeft aan veel waardering te hebben voor de enorme 
inzet die Gerald heeft getoond tijdens het SPR voorzitterschap. Doorzettingsvermogen, met hart voor 
de sport en sport voor iedereen. Ze overhandigt Gerald een bos bloemen en ook zij nodigt Gerald 
namens het SC uit voor een etentje.  
 
Karst leidt vanaf nu de vergadering.   
Onlangs is de SPR nieuwsbrief verspreid waarin staat dat er nieuwe bestuursleden worden gezocht.  
Er is 1 kandidaat gevonden die het bestuur wil komen versterken: Irma Koornstra.  
Irma werkt bij de HG en is al heel lang lid van SPR, ze is bij de ALV gekomen toen er ophef was en 



sindsdien trouw elke ALV aanwezig. Er is haar gevraagd of ze interesse heeft als nieuwe voorzitter. 
Irma heeft aangegeven eerst een poosje mee te willen draaien in het bestuur en kijken of er functies 
zijn die haar goed passen. Als je wordt verkozen is het voor 3 jaar.  
Er wordt gestemd:  iedereen stemt voor. Welkom in het bestuur Irma!  
 
5. Extra sporten:  
Hans Nieboer geeft aan dat buiten alle sporten die er tot nu toe al zijn binnen SPR, we zoveel 
mogelijk aan de vraag proberen te voldoen naar sporten die op dit moment nog niet in het pakket 
zitten. Hij geeft aan dat Fitness in het Passe-Partout per 1 januari is opgenomen. 2 jaar geleden is er 
een yoga groep gestart, i.s.m. Balans is er een Pilates en Kickbox groep overgenomen. Karate wordt 
op dit moment opgestart in combinatie met SPR en ACLO.  Met Balans wordt de cursus klimmen 
verzorgd, hiervoor moet je een certificaat halen. Ook is er op dinsdagavond een hardloopgroep 
bijgekomen.  
Voor Volleybal is er een verzoek gedaan, maar helaas tot nu toe te weinig animo voor.  
We proberen het aanbod van SPR groter te maken. De groepen moeten dusdanig van grootte zijn dat 
het financieel ook in balans is. Welke sporten structureel aangeboden zullen worden is afhankelijk 
van de opkomst.  
-Jur Bezema geeft aan dat er in het verleden de mogelijkheid was om groepen op het voetbalveld te 
laten spelen. Er wordt aangegeven dat de sleutel werd gerepliceerd waardoor dit niet meer mogelijk 
is.  
Jur vraagt of dit ook op de site staat. Hans geeft aan dat hier naar wordt gekeken, zo niet zal het erop 
gezet worden.   
-Irma Koornstra geeft aan dat er naast afstemming met balans, er ook nog Hanzefit is. Hans geeft aan 
dat dit nog afgestemd moet worden met elkaar.  
-Karst geeft aan dat we voor variatie zijn. Hij vraagt hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de fitness.  
Hans geeft aan dat er vanaf januari ongeveer 4500 bezoeken zijn geweest van ong. 350 verschillende 
mensen. Conclusie: het lijkt zijn vruchten af te werpen.  
Aantal leden nu: 1337 
 
6: Erelid Ernie van Bruggen.  
Onlangs hebben Jan Heidelberg, Rieks Messchendorp en Jur Brons Ernie van Bruggen bezocht om 
hem te kronen als erelid van SPR. Erni is in 1952 lid geworden van SPR en is 67 jaar lid geweest. Hij is 
de 2e voorzitter van SPR geweest en heeft geholpen bij het opstellen van de statuten en 
huishoudelijke reglementen. Ook hij heeft een grote rol gespeeld als verbindende factor tussen SPR, 
SC en ACLO.  
Ernie heeft aangegeven SPR graag te woord te staan over het verleden en opzetten van SPR. Hij heeft 
veel oude informatie. Zijn gezondheid was aanleiding om hem nu als erelid te benoemen.   
 
7: Lustrum sportdag.  
De RUG bestaat 405 jaar. Op woensdag 12 juni is er ’s middags een sportdag georganiseerd op het SC 
en omgeving. Er zijn een 6 tal activiteiten, 11 of 12 faculteiten met een eigen team. SPR is gevraagd 
of zij een activiteit willen omarmen. Hans geeft aan dat na overleg is besloten om dit te doen.   
Hij vraagt of er iemand is die het leuk zou vinden om mee te werken aan een activiteit. Het idee is om 
iets te doen met een schaatsspel, maar andere ideeën zijn welkom. Het liefst iets wat ook binnen SPR 
wordt aangeboden. Voorstellen graag melden bij Hans.  
’s Avonds is er nog een kennisquiz in het academiegebouw voor medewerkers.  
 
 
8: Procedure subsidieaanvragen.  
Af en toe komen er subsidie aanvragen binnen, om transparant te zijn naar iedereen toe, is er een 
procedure vastgelegd.  



Harold Hofenk geeft aan dat ongeveer een half jaar geleden het aantal aanvragen toenam, waardoor 
er is besloten hier beleid voor op te stellen: (samengevat) 

- De aanvraag moet in lijn zijn met de doelstelling van SPR. 
- Er moet iets van redelijkheid en billijkheid inzitten. De aanvraag is voor minimaal 15 man.  
- Er moet iets zijn van verantwoording naar andere leden. 
- Onderbouwd met een begroting. 
- Subsidie zou ten goede moeten komen aan enkel leden.  
- Aan het einde van de bijeenkomst of clinic ervaring delen met andere leden.  

Irma Koornstra vraagt of er voorbeelden zijn waar subsidie voor is aangevraagd: Bridgedive met 
kerst.  
Er wordt gevraagd of er ook een maximum wordt gesteld. Harold geeft aan dat dat o.a. afhangt van 
het aantal leden dat er meedoen.  
Jan Heidelberg geeft een praktijkvoorbeeld, 2x per jaar organiseert de VUT groep een evenement 
wat buiten de normale sporten valt:  

1. In februari een bowlingmiddag waar partners mogen deelnemen. Na het bowlen wordt er 
gegeten. De bowlingbaan wordt betaald door SPR. Eten is voor eigen rekening.  

2. In december is er een training waarbij partners mogen meedoen, daarna koffie drinken in 
kantine. De koffie en cake mocht gedeclareerd worden. Dit kwam de laatste 2 jaar zo rond de 
€175.- uit.  

Jur Bron; geeft aan dat in de statuten staat dat wanneer er een nieuwe sport wordt gebracht er 
minstens 10 mensen moeten deelnemen, in dit verslag staat 15 man.  
Irma Koornstra vult aan dat dit niet persé om nieuwe sporten gaat.  
Harold vraagt of dit akkoord is. Iedereen is akkoord. Dit stuk zal binnenkort op de website worden 
geplaatst.  
 
9. Fin verslag 2018:  
-Herman Blom geeft aan dat het streven is om het financiële verslag op de voorjaars ALV te 
behandelen.   
Binnenkort zal hij contactopnemen met de kascommissie en in de voorjaarsvergadering zal dit 
verslag ter goedkeuring aangeboden worden. Teye en Harriët zullen dit nog 1 keer doen, daarna zal 
Hans gevraagd worden om 1 plek over te nemen.  
Er wordt aangegeven dat er nog geen verslag ter accordering is voorgelegd.  
2017 is in de min afgsloten, 2018 licht in de plus en hopelijk 2019 naar positiever eindsaldo. 
Komende jaren is de verwachting dat dit op blijft lopen. Het bestuur zal hier over doorpraten en 
kijken wat dit betekent voor SPR. Bijv. contributie naar beneden, of meer activiteiten? Komende ALV 
wordt er een voorstel neergelegd.     
-Irma Koornstra miste de begroting van 2018.  
In de begroting van 2018 is relatief veel gereserveerd voor PR en communicatie. Naar 2019 nog niet 
gelukt. Het valt op dat in 2019 1 ding specifiek begroot is: overige kosten á €5127,28.- Irma vraagt of 
de begroting aardig klopt en een beetje uit gaan komen?  
-Iemand anders vult aan dat dit begroot is op 1300 leden en het ledenaantal nu al hoger ligt. Kan de 
penningmeester hier nu al iets over zeggen?  
In de toekomst zal de begroting naast de realisatie gelegd worden.  
-Er wordt gevraagd of de realisatie van vorig jaar ook als begroting voor het komende jaar kan 
worden gezien? Op papier zit het in lijn, maar weegt het op, ten op zichte van de begroting van 2018 
op?  
In de najaars ALV zal dit naast elkaar gezet worden.  
Tijdens de vorige ALV is de begroting wel besproken maar niet goedgekeurd.  
De realisatie van 2018 wordt als begroting van 2019 vastgesteld met meerderheid van stemmen.  
 
9a. Abonnementsvormen: 
-Het is op dit moment alleen mogelijk om te sporten bij SPR als je lid bent van SPR.  



Er komen regelmatig vragen, van voornamelijk, buitenlandse collega’s, of ze voor kortere tijd kunnen 
sporten. Tot voorheen kon dit niet. O.a. omdat dit erg veel werk met zich meebrengt. SPR heeft de 
mogelijkheid gekregen, i.o.m. het SC, om uit te werken wat er verder mogelijk is. Er is een bijlage 
verstuurd met mogelijke abonnementsvormen.  

   
 - Strippenkaart blijft lastig om te controleren.  
 - Daluren kaart is ook niet te waarborgen.  
 - Snuffelkaart behoort tot optie. €10,- betalen om een dag te kunnen sporten.  
 - 3, of 6 maanden kaart zou mogelijk zijn.  

Hendrike vult aan: bij andere sportcentra is de toegangscontrole anders dan hier, daar wordt 
gewerkt met toegangspoortjes. We hopen dat in de nieuwbouw vorm te geven, maar op dit moment 
is dat nog niet mogelijk.    
 
De prijzen liggen vrij hoog, maar het idee van het bestuur is dat de RUG of HG als secundaire 
arbeidsvoorwaarden iets bijdragen. De abonnementsvormen moeten wel toegevoegde waarde 
hebben.  
De aanwezigen geven aan om de opties 1 t/m 4 verder te onderzoeken. Het bestuur gaat i.o.m. Hans 
kijken naar de mogelijkheden.  
 
Hans toont een smoothie met een SPR voucher. Hij geeft aan dat dit wellicht een leuk ‘cadeau’ idee is 
voor wanneer er bijvoorbeeld een collega jarig is. De voucher is te koop voor €10.- aan de balie.   
Hendrike geeft aan deze flesjes uitgedeeld te hebben aan het CvB van de HG tijdens een presentatie. 
Dit werd erg positief ontvangen.  
 
 
10. Rondvraag:  
Jur Bezema geeft aan de statuten en het huishoudelijk regelement te missen op de website. Er wordt 
aangegeven dat deze er wel op staan.   
 
 
11. Sluiting 
Karst sluit om 18.44 uur de vergadering.  
 
 
 
Actiepunten: 

Wat Wie Opmerking 

Op website vermelden dat er niet 
meer in groepen op het 
voetbalveld gespeeld kan 
worden.   

Hans Nieboer   

In statuten vermelden dat er 
minstens 10 deelnemers moeten 
zijn voor een sport.  

Hans Nieboer/Karst van der 
Werff 

Opnieuw op website plaatsen.  

In de toekomst begroting naast 
realisatie leggen. 

Herman Blom   

 
 


