Concept Notulen (online) Algemene Ledenvergadering SPR 24 maart 2021
Aanwezig: I. Koornstra (voorzitter), A. Bouwmeester, Gerard Sierksma, H. Meijer, H. Nieboer, H.
Burgerhof, J. Bouman (notulist), H. Hofenk, H. Morselt, , M. Vrijens, M, Hofstee, R. Bos, S. Johnson, T.
Marra
1.
Opening en vaststellen agenda
Online vergadering wordt om 17.31 uur geopend door Irma Koornstra.
Concept agenda wordt vastgesteld.
2.

Concept Notulen ALV d.d. 21 oktober 2020

Notulen worden vastgesteld zonder aanpassingen.
3.

Mededelingen (bestuur, secties, Sportcentum).
 Tennis:
Ruud Bos: Blaashallen zijn van de banen af. Hierdoor kunnen alle 12 de banen weer worden
bespeeld.
Hans Burgerhof meldt dat de KNLTB heeft besloten de voorjaarscompetitie uit te stellen tot
in ieder geval eind mei.
 Schaatsen:
Teye Marra geeft aan dat i.v.m. de lockdown de schaatsbanen niet meer konden worden
gebruikt. Wel werden ze getrakteerd op natuurijs. Sinds kort gestart met buitentraining op
het Sportcentrum.
Schaatsclub KRAS wilde afgelopen winter graag naar de Weissensee. Hiervoor was subsidie
aangevraagd en toegekend, maar helaas is de trip niet doorgegaan wegens de beperkende
maatregelen. Hopelijk kan de reis volgend jaar alsnog worden gemaakt.
Wees welkom bij KRAS en schaats volgend jaar de alternatieve Elfstedentocht met ons
mee.
 Vissen:
Niet aanwezig; geen mededelingen
 Pensionado’s:
Niet aanwezig; maken gebruik van online opties.
 Sportcentrum:
Is nog steeds bezig met de nieuwbouw van het SC en de semipermanente hal. Er zijn flinke
stappen gemaakt. Het lijkt erop dat komend najaar wordt gestart met de bouw van de
semipermanente hal.
Daarnaast is het SC voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zoveel mogelijk sport aan
te bieden binnen de Covid-maatregelen.
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SPR:
U-move. Hannah Meijer ligt toe dat er een enquête is gehouden onder medewerkers van
de RUG met vragen als:
o Hoe bewegen zij zich tijdens en om hun werkdag heen?
o Welke sportactiviteiten beoefent men en zou men willen beoefenen bij de SPR?
Uitkomsten o.a.:
 Er is veel behoefte aan een flexibel cursus aanbod/instapaanbod.
 Men wil graag ondersteuning (bij bijv. krachttraining).
 Men sport graag op de werkplek.
 Meer sport mogelijkheden in de binnenstad/dichterbij huis.
Een van de redenen dat men uiteindelijk niet beweegt is dat het te ver van huis is.
Gerard Sierksma (SPR lid en tevens voorzitter RvA gemeente Groningen) vraagt waarom het
onderzoek niet in samenwerking met de HG is uitgevoerd.
Hannah ligt toe dat een groot deel van het onderzoek zich richt op de RUG: wat kunnen we
daar verbeteren. Het is meer een HR en Arbo kwestie, linkt niet voldoende om samen op te
trekken met de HG.
Irma Koornstra vult aan dat er gekeken wordt hoe de partijen samen te krijgen. Intern bij de
RUG wordt gekeken naar het vervolg.
Gerard Sierksma oppert om na de corona periode een soort sporthopper voor HG/RUG/SPR
aan te bieden, bijvoorbeeld SPR leden aanbieden om 4x een sport bij een vereniging te
volgen. Irma vraagt Gerard om SPR op de hoogte te houden en evt. mogelijkheden te
bespreken. Gerard geeft aan om dit voor SPR in te zetten, los van de gemeente.

4.
Sportaanbod:
Hans Nieboer ligt sportaanbod toe: zodra het kan bieden we de sport weer aan en indien mogelijk
breiden we uit. Eerst deze periode door en zorgen dat we weer gewoon gaan draaien.
Irma Koornstra geeft aan dat leden input/ideeën kunnen doorgeven via: spr@rug.nl
5.

Financiën:
a. Financieel verslag 2020 (bijlage 2)
b. Verslag kascommissie (bijlage 3)
c. Samenstelling kascommissie
d. Begroting 2021 (bijlage 4)
e. Financiën komende jaren
f. Abonnementsvormen
a. Financieel verslag 2020 (bijlage 2)
Er is uitgegaan van een gemiddelde van 1334 leden. Dit zit ongeveer in het gemiddelde van
wat we eerder hebben aangetipt. Op dit moment zitten we op 1100 leden.
Wat opvalt is de bijdrage van de secties en de huur. Verder blijven de kosten aardig stabiel.
Ruud Bos ligt toe: de tennissectie krijgt een maximum subsidie van €5000.-. Benutten zij meer
uren, dan storten ze dat bedrag uiteindelijk terug naar SPR. Gebruik in normale jaren is tussen
de €7000/8000.- Op dit moment lijkt het erop dat de kosten onder de €5000.- blijven. De
subsidie wordt niet aan SPR tennis overgemaakt, maar wordt verrekend wanneer de
berekening is opgemaakt vanuit het Sportcentrum
Irma Koornstra ligt toe dat SPR en de tennissectie binnenkort om tafel zullen gaan om dit stuk
helemaal helder te krijgen.
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b. Verslag Kascommissie:
Ruud Bos en Mia Vrijens hebben in een gesprek met Tom de Ram en Kim Versveld van de RUG
alles doorlopen en vragen doorgesproken.
Er zijn nog een aantal vragen: hierdoor voorstel vanuit kascommissie om nog een keer om de
tafel te gaan zitten met betrokkenen. De kascommissie geeft aan te vinden dat er op dit
moment een fout zou worden gemaakt als ze advies aan ALV geven om decharge verlenen aan
bestuur terwijl niet alles duidelijk is.
Daarnaast willen zij benadrukken dat er niet wordt gedacht aan malversatie. Maar willen alles
helder hebben voor advies kan worden gegeven aan ALV om decharge te verlenen aan
bestuur.
c. Samenstelling Kascommissie
d. Begroting 2021
Tijdens de vorige ALV is de begroting niet vastgesteld omdat niet duidelijk was hoe het
ledenaantal zich zou gaan ontwikkelen tijdens deze pandemie. Irma geeft aan dat voor 2021
het ledental zal worden begroot op 1100 leden. Er zijn op dit moment 1088 leden.
Variabele deel is niet zo groot, sporttechnisch personeel is een vrij hoge post. Dat is een lastig
geheel met het verminderd aantal leden. Bestuur zal slechtste scenario moeten gaan
bespreken.
Herman ligt toe dat de verplichtingen v.w.b. de diensten die worden afgenomen bij het
Sportcentrum zijn gestegen en de inkomsten tegen vallen. In de prognose van 2021 is de
urenvermeerdering van Hans Nieboer volledig opgenomen. Zijn functie valt onder
sporttechnisch personeel. Onder de DVO vallen de administratieve en financiële
ondersteuning. Er zijn vragen over welke kosten bij welke posten worden geboekt. Dit zal
worden uitgezocht en besproken.
Mia Vrijens vraagt of het bestuur eenzijdig kan besluiten om een aanstelling te vergroten. En
wat was de reden om dit te doen?
Irma ligt toe dat het besluit in september is genomen. Dit is destijds voorgelegd aan de leden
en ging over uitbreiding addendum DVO. Herman geeft aan dat er ook een trendmatige
verhoging zit in sporttechnisch personeel.
Irma vraagt of ondanks bovenstaande punten en toezegging vanuit kascommissie/bestuur de
begroting zoals nu voorligt worden vastgesteld?
De begroting wordt vastgesteld met toezegging dat er nog uitleg wordt gegeven over het punt
sporttechnisch personeel en bovenstaande vraag van Mia.
e. Financiën komende jaren
De financiën voor komende jaren vallen of staan met de ontwikkeling en het ledenaantal door
corona. Hoeveel mensen blijven er thuiswerken en willen de mogelijkheid inbouwen om
gebruik te maken van SPR. Op welke manier(en) kunnen we sport aanbieden vanuit SPR.
Er is een klein beetje reserve, maar komt het ledental onder de 1000 zal er verlies gedraaid
gaan worden.
f. Abonnementsvormen
Het bestuur heeft meermaals gesproken over verschillende abonnementsvormen en hier
nogmaals naar gekeken. Zij hebben besloten dat er geen andere abonnementsvormen
ingevoerd zullen worden behalve de SPR dagkaart.
Er zijn mogelijkheden voor mensen die kortduren werkzaam zijn voor RUG/HG en een
aangepast abonnement.
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6.

Verkiezing Leden van bestuur:
 Herman Blom is aftredend en herkiesbaar (2e termijn).
 Anne Bouwmeester heeft zich na kennismakingsperiode verkiesbaar gesteld en wordt
verkozen (1e termijn).
 Teye Marra heeft zich na een kennismakingsperiode verkiesbaar gesteld en wordt verkozen
(1e termijn).
Hiermee is het SPR bestuur weer op volle sterkte.

7.

Voorstel aanpassing logo SPR
 Jansien van Dijk, voormalig medewerker Marketing en Communicatie Topsport is bezig
geweest met een nieuwe website voor SPR (deze wordt binnenkort gelanceerd). Hierbij is
een aangepast logo ontworpen in de kleuren van de HG en RUG. Er is toestemming
verleend vanuit de RUG en HG om de namen in het logo te vermelden.
Ruud Bos geeft aan dat de R in SPR voor RUG staat, waarom wordt deze niet weggelaten?
Irma geeft aan dat SPR een naam is die is vastgesteld en in statuten is vastgelegd, en
daarmee niet zomaar te wijzigen.
Mia Vrijens stelt voor om de R voor recreatie neer te zetten.
De ALV stemt in met het nieuwe logo.

8.

Rondvraag en sluiting
 Sami Johnson is een squashcoach en geeft les aan kinderen en volwassen en vraagt of er
mogelijkheden zijn om bij de ACLO/SPR/SC aan de slag te gaan als trainer.
Daarnaast vindt hij dat SPR een mooi en goedkoop sportaanbod heeft wat meer moet
worden gepromoot.
Irma geeft aan dat Hans Nieboer contact met hem zal opnemen om eventuele
mogelijkheden te bespreken voor inzet als squashcoach

Irma sluit de vergadering om 18.41 uur.
De volgende ALV van SPR is op woensdag 27 oktober 2021.

De Matrix van Olympisch Schaatsgoud
Gerard Sierksma zou een presentie geven over de Matrix van Olympisch Schaatsgoud. Wegens
tijdgebrek is dit uitgesteld.
Er wordt gekeken naar lockdown/community building activiteiten.
Wanneer er een nieuwe datum bekend is zal dit worden gecommuniceerd.
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