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Concept Notulen (hybride) Algemene Ledenvergadering SPR 18 mei 2022 
 
Aanwezig:  I. Koornstra (voorzitter), H. Blom (penningmeester), R. Bos (lid kascommissie) (online), A. 
Bouwmeester (secretariaat),  T. Marra (lid bestuur), M. Vrijens (lid kascommissie), H. Nieboer 
(accountmanager SPR/SC),  J. Blokzijl , J. Heidelberg .  
Notulist: S. Velthuizen 

 
1. Opening en vaststellen agenda  
De hybride  vergadering wordt om 17.35 uur geopend door Irma Koornstra.   
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Concept Notulen ALV d.d. 8 december 2021 

 
N.a.v. 
Agendapunt 3 -  Vissen: HCU viert op 5 augustus 2022 haar 60 jarig jubileum. Voor de jubileumviering 
is een subsidie aangevraagd en toegekend door het bestuur.  Mia Vrijens stelt een 
introductieworkshop vissen voor.  
Agendapunt 4 -  Het afscheid van de afgetreden bestuursleden volgt. 
Agendapunt 9 -  Mia Vrijens had graag de stukken van de ALV twee weken van tevoren ontvangen.  
  
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Mededelingen (bestuur, secties, Sportcentum). 

• Tennis:  
Het ledenaantal  is constant gebleven en schommelt tussen de 80-85 leden. 

• Schaatsen (KRAS):  
Teye Marra: Het ledenaantal loopt langzaam terug en bedraagt ongeveer 50 leden.  De 
zomertraining is van start gegaan zonder trainer. De tocht naar de Weissensee gaat niet 
door. In plaats daarvan is men bezig om in november een trainingsweek op Inzell te 
organiseren. Een animo inventarisatie onder de leden volgt en een subsidieverzoek zal 
worden ingediend bij SPR. Dit event is een goede aanleiding om nieuwe leden aan te 
trekken waarbij aandacht dient te worden besteed aan publiciteit, bijvoorbeeld in de 
nieuwsbrief van SPR. 

• Vissen (HCU):  
Niet aanwezig; geen mededelingen. 

• Pensionado’s:  
Jan Heidelberg licht toe dat de sectie er goed voor staat met meer dan 80 leden op de lijst.   
Elke maandagmorgen trainen meer dan 50 leden onder leiding van Johan Poppinga en op 
donderdagmorgen wordt er een circuittraining door Evert Jan gegeven. Hier komen ca. 25 
leden op af. Leden worden geworven via  mond tot mond reclame. 
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• Sportcentrum:  
Hans Nieboer geeft een update over de nieuwbouw.   
- Voor de zomer 2022 wordt de projectorganisatie voor de nieuwbouw ingericht. 
- Het is nog niet duidelijk waar de nieuwbouw zal plaatsvinden. 
- Het voorplein wordt in de zomer aangepakt; daar worden 2 padelbanen gerealiseerd.  

Het streven is deze in september in gebruik te nemen. Het beachvolleybalveld wordt 
een kwartslag gedraaid.  

- Vergunning voor een semipermanente hal extra voor aan hal 1, is nog niet rond.    
- Fietsenstalling wordt aangepakt maar waar deze precies gaat komen, is niet bekend.  

 
4. Verkiezing leden bestuur:  

Irma Koornstra stelt zich herkiesbaar als bestuurslid van SPR. Anne Bouwmeester (voor dit 
onderdeel vervangend voorzitter) vraagt de aanwezigen of er bezwaren zijn. Irma Koornstra 
wordt tijdens de ALV met algemene stemmen herkozen.    
 
Vacature: Matthijs van Wolfsbergen had aangegeven om als aspirant lid mee te lopen met het 
bestuur.  Inmiddels heeft Matthijs een nieuwe baan in Den Haag gevonden waardoor er 
opnieuw moet worden gezocht naar een nieuw bestuurslid.  Er zijn geen nieuwe aanmeldingen 
binnengekomen. Suggesties zijn welkom.  
 

5. Financiën: 
a. Resultaat 2021 – bijlage  
Penningmeester Herman Blom geeft een toelichting op de begroting en realisatie van 
2021.   

- De prognose voor 2021 was negatief begroot maar ondanks Corona en het lagere 
ledenaantal is de realisatie positief. De begroting voor volgend jaar laat ook een 
negatieve verwachting zien.  

- Het ledenaantal van 1.100 is conservatief begroot omdat er onduidelijkheid bestond 
over de duur van de Corona maatregelen. Er is een langzame toename van het 
ledenaantal te zien. Het huidige aantal bedraagt 1.289 leden. Indien het ledenaantal 
boven de 1.300 leden uitkomt, moet er meer worden betaald per lid op basis van de 
Dienstverleningsovereenkomst  (DVO). 

- Voor de periode november 2021 – februari 2022 is Coronasteun aangevraagd. Deze  is 
gehonoreerd en zal worden geboekt op 2022. Voor een deel komt SPR niet in 
aanmerking, waarbij het CvB heeft aangegeven het restant aan te vullen.  
Aanvraag is overigens door Sportcentrum gedaan. 

- Het afgelopen jaar is veel aandacht  besteed aan zogenaamde financiële hygiëne. 
Transparantie ontbrak; veel vragen konden niet goed worden beantwoord als gevolg 
van complexe berekeningen die moeilijk waren te reconstrueren. 

- Er zijn diverse gesprekken geweest met het FSSC. Diverse posten zijn gesplitst 
waardoor een transparanter beeld ontstaat.  

- Er is een DVO met het Sportcentrum en ACLO. Afspraken met de tennissectie zijn nog 
niet duidelijk vastgelegd. 

- Het  boekjaar loopt van januari tot januari en het sportjaar loopt van sept – sept.  Dit 
heeft consequenties voor een deel van de begroting van 2022 en voor een deel van de 
begroting van 2023.  

- De afwikkeling van facturen zodat controles worden uitgevoerd en facturen correct  
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worden geboekt, moet verder worden uitgezocht.  

b. Verslag kascommissie, boekjaar 2021 – bijlage 
 Ruud Bos geeft een korte toelichting:  

- Vorig jaar is de kascommissie met  Ruud Bos en Mia Vrijens  gestart.   
- Mia Vrijens geeft aan dat de financiële hygiëne duidelijk zichtbaar is, de papertrail te 

achterhalen en omissies in beeld zijn.  
- Er zijn geen onvolkomenheden aangetroffen. Meer dan vorig jaar is er duidelijkheid. 
- Lastig om inzicht in de personeelslasten te krijgen, met name begroting/realisatie. Na 

de vorige ALV heeft een aanvullend document verheldering gebracht in de 
personeelskosten.  

- Er zijn dermate veel mutaties van met name veel kleine-  en in mindere mate grotere 
bedragen dat het sluitend controleren van de kasboeken onbegonnen werk is. Van de  
bonnetjes is het wel duidelijk  waar het over gaat. 

 
De kascommissie adviseert de vergadering de jaarstukken vast te stellen en het bestuur decharge te 
verlenen. Irma Koornstra bedankt de kascommissie voor het vele werk en vraagt formeel aan de 
leden het bestuur decharge te verlenen voor het financieel verslag van 2021. 
De vergadering verleent met algemene stemmen het bestuur decharge over boekjaar 2021.  
 

c. Samenstelling kascommissie. 
Herman Blom geeft aan het op prijs te stellen dat een kritische kascommissie meekijkt. 
Mia Vrijens en Ruud Bos hebben twee keer zitting genomen in de kascommissie en geven 
aan het komende jaar aan te blijven.  Een kascommissie wordt gekozen voor drie jaar en 
is niet herkiesbaar. Ruud Bos heeft een derde kandidaat op het oog en zal deze 
benaderen.  

 
6. Sportaanbod - bijlage 

- Toegevoegd zijn: klimmen, spinning en een extra pilatesgroep.  
- In een vorige ALV is door één van de leden gevraagd een aparte spinninggroep te starten 

voor SPR leden.  
- De uitbreiding van het sportaanbod is niet meegenomen in de  begroting voor dit jaar.  
- Niet opgenomen is de opfriscursus zwemmen. Het voorstel is om de opfriscursus in 

samenwerking met Balans en/of Hanzefit te organiseren. Het voorstel is om de SPR-leden 
die deelnemen aan de opfriscursus zwemmen voor een deel van het cursusgeld te 
compenseren. Dit wordt nader onderzocht vandaar dat deze cursus niet in het 
sportaanbod is opgenomen.   
 
Irma Koornstra vraagt  de leden om akkoord te gaan met het sportaanbod.   
Alle aanwezigen zijn akkoord. Het sportaanbod wordt vastgesteld.  
Hans Nieboer zal bovenstaande formeel melden aan het Sportcentrum.  
 

7. Rondvraag  
- Anne Bouwmeester: Wat te doen met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor 

verenigingen? Irma Koornstra geeft aan dat destijds advies is gevraagd of de RUG of de 
Hanzehogeschool iets zouden kunnen doen. Dit lijkt niet aan de orde.  

- Daarnaast zijn de statuten en het Huishoudelijk Reglement toe aan een update. 
- Mia Vrijens:  Is het een idee dat secties hun achterban oproepen om naar de ALV te  
-  
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- komen? 
- Mia Vrijens: Op de begroting staat BRUG-fitness maar dit staat niet vermeld op de website.  

Irma Koornstra merkt op dat ten aanzien van BRUG-fitness moet worden uitgezocht of de  
apparatuur wordt gekeurd , verouderd is, of de ruimte voldoet en wie verantwoordelijk is.   

- Mia Vrijens: Klopt het nog dat mensen moeten reserveren voor yoga en pilates? 
Hans Nieboer geeft aan dat de extra Pilatesgroep wellicht in de binnenstad wordt 
gehouden in plaats van yoga. Hij gaat dit uitzoeken.  
 

Irma sluit de vergadering om 19.00  uur en dankt iedereen voor aanwezigheid en input.  
 
De volgende ALV van SPR zal plaatsvinden op 23 november 2022 


