Concept Notulen (online) Algemene Ledenvergadering SPR 8 december 2021
Aanwezig: I. Koornstra (voorzitter), H. Blom (penningmeester), R. Bos, A. Bouwmeester (lid bestuur),
H. Burgerhof, H. Hofenk, M. Hofstee, S. Johnson, T. Marra (lid bestuur), H. Meijer, H. Morselt, H.
Nieboer (accountmanager SPR/SC), G. Sierksma, M. Vrijens, M. van Wolferen.
Notulist: J. Bouman
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. 24 maart 2021
Pagina 1 Herman Blom toevoegen aan aanwezigen.
Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Het bestuur heeft besloten om de Engelstalige leden tegemoet te komen door gebruik te maken
door agenda, verslag en in dit geval jaarverslag ook in Engelstalige versie ter beschikking te stellen.
Daarnaast kunnen de Engelstalige leden tijdens de vergadering gebruik maken Captions. Hier krijgen
ze direct vertaling.
3.

Mededelingen (bestuur, secties, Sportcentrum).
● Tennis:
Sporten na 17 uur is niet meer mogelijk. Er stond een optie op de eerste vrijdag van januari
om een SPR-tennistoernooi te houden. Afhankelijk van de nieuwe
maatregelen/versoepelingen gaat dit wel/niet door.
● Schaatsen:
Schaatsen is verplaatst naar de ochtend en middag en in kleinere groepen. Ledenaantal
blijft vrij stabiel. KRAS is op zoek naar nieuwe (jonge) leden.
Facebookpagina van Kras promoten op de website van SPR en nieuwsbrief van SPR.
● Vissen:
Niet aanwezig; geen mededelingen
In 2022 viert de hengelclub hun jubileum. Voor de jubileumviering Is een subsidie
aangevraagd en toegekend door het bestuur.
● Pensionado’s:
Niet aanwezig; geen mededelingen
● Sportcentrum:
Hans Nieboer: het Sportcentrum is bezig met de nieuwbouw. Vrijdag 10 december zal de
ondertekening voor de Nieuwbouw/Governance plaatsvinden.
Vanuit de gemeente is er toestemming gegeven om het voorplein opnieuw in te richten.
Daarnaast zal er een extra Padelbaan bijkomen.
● SPR:
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Het Sportcentrum en de SPR zijn bezig om de jaarafspraken voortkomend uit de
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) te updaten. Niet alle (financiële) afspraken waren
duidelijk. Deze en andere afspraken worden opnieuw geijkt. De geüpdate versie zal
binnenkort klaar zijn.
4.

Verkiezing leden bestuur:
- Niels Idsinga en Harold Hofenk treden af. Zij worden bedankt voor hun inzet afgelopen
jaren en nemen afscheid.
Wanneer de corona-maatregelen het weer toelaten zullen zij uitgenodigd worden voor
een afscheidsdiner, evenals Karst van der Werf die in coronatijd is afgetreden.
- Er zijn geen spontane aanmeldingen geweest voor nieuwe bestuursleden. Anne
Bouwmeester heeft Matthijs van Wolferen bereid gevonden om aan te treden als aspirant
bestuurslid. De ALV wordt gevraagd akkoord te gaan met toetreden van Matthijs van
Wolferen aspirant lid van het SPR bestuur. Na een periode te hebben meegewerkt in het
bestuur, kan Matthijs zich verkiesbaar stellen voor het bestuur (volgende ALV voorjaar
2022).
- Er wordt verder gezocht naar een 2e nieuw bestuurslid. Het liefst iemand werkzaam bij de
Hanzehogeschool. Als er een kandidaat zich beschikbaar stelt, kan deze ook meedraaien
als aspirant bestuurslid.

5.

Jaarverslag SPR:
- Het jaarverslag zal worden toegestuurd naar de aanwezigen tijdens de ALV en wordt ook
gepubliceerd op de website.
- Hannah Meijer vraagt zich af waarom niet alle stukken naar alle leden worden verstuurd.
Irma Koornstra geeft aan dat dit tot nu de praktijk is; deze werkwijze zal worden bekeken.
In laatste alinea staat 2x het werkwoord hebben.
- Het jaarverslag wordt vastgesteld en zal gepubliceerd worden op de website
https://www.sprsport.nl/statuten-en-notulen.html

6.

Financien:
a) Resultaat 2021 tot nu toe
Voor het sportjaar 2021-2022 zijn afspraken voortkomend uit de DVO opgesteld en
afgestemd met Sportcentrum. Veel afspraken zijn preciezer geformuleerd. Bijlagen zullen
toegevoegd worden met kosten personeel en kosten locaties. Hierdoor zijn kosten beter
inzichtelijk voor het bestuur en daarmee voor de vereniging.
b) Verslag kascommissie, boekjaar 2020
- De begroting is gebaseerd op 1100 leden. Hierdoor komt de begroting uit op zo’n -€2000.SPR heeft wat reserves. Als de SPR met dit ledenaantal wordt voortgezet, dan zal de SPR
volgend jaar uitkomen op een reserve van €45/50.000. Er wordt ingeteerd op de reserves.
Dit kunnen we geen jaren volhouden, maar is op dit moment nog geen probleem.
Hans Nieboer vult aan dat de RUG met een restitutie komt voor de huur van zo’n €5000.(gevolgen sluiting corona) Hierover binnenkort meer. Deze restitutie is nog niet verwerkt
in de resultaten van 2021.
- Het dalende aantal leden wordt op dit moment gerelateerd aan de gevolgen van de corona
pandemie. Verwachting is, dat wanneer de beperkingen worden opgeheven, er weer meer
op werklocatie zal worden gewerkt (minder thuis werken) en de openingstijden weer terug
naar normaal, het ledental zal stijgen.
- De Kascommissie wordt gevraagd wat hun bevindingen zijn voor wat betreft de resultaten
2020
Ruud Bos: De input voor het financiële plaatje is nog niet helemaal helder:
o Waar is wat vastgelegd
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o Bonnetjes kloppen niet
o Kosten accommodatie/personeel
Een grote vraag van de kascommissie is welke afspraken er liggen onder de bedragen die
worden berekend. In het laatste overleg tussen de kascommissie en het bestuur zijn een
aantal punten opgehelderd. Een aantal punten moeten nog worden bekeken, waaronder
de afspraken met de verschillende secties.
De kascommissie ziet verbeteringen v.w.b. vastleggen van afspraken, berekeningen,
kostenplaatsen e.d.
Irma Koornstra vult aan dat de jaarafspraken voortkomend uit de DVO niet voor 2020
gelden, maar voor 2021/2022. Er zal geen verrekening plaatsvinden voor wat betreft 2020
e.v.
Herman Blom geeft aan dat de samenwerking met het FSSC ook van invloed is op de
invulling van de begroting/resultaten.
De kascommissie adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen voor de
resultaten van 2020. Er wordt decharge verleent.
c) Samenstelling kascommissie
- Ruud Bos en Mia Vrijens hebben aangegeven nog door te willen gaan en verzoeken een
derde lid toe te voegen aan de kascommissie (het liefst met een financiële achtergrond).
Het bestuur stemt hiermee in. Er zal gezocht worden naar een nieuw lid.
d) Begroting 2022, inclusief realisatie 2021
- In de begroting wordt uitgegaan van 1100 leden.
Hannah Meijer vraagt waarom de kosten voor accommodaties zo omhoog gegaan zijn. Er
kan niet direct een sluitend antwoord worden gegeven door bestuur.
Irma Koornstra geeft aan dat het bestuur dit gaan nakijken c.q. navraag doen. De
aanwezigen van de ALV vinden het vreemd dat er geen uitleg gegeven kan worden op de
vraag waarom de kosten voor accommodaties van €11.000.- naar €17.000.- zijn gestegen.
Ook vindt men het raar dat de DVO tóch getekend wordt ondanks de leden van de ALV
hier niet mee akkoord zijn.
Irma Koornstra licht toe dat de DVO de basis is en daar is iedereen jaren geleden mee
akkoord gegaan. De uitwerking/praktische invulling (jaarafspraken) is nu opgesteld. De
bestaande DVO geldt nog steeds. De jaarafspraken die voorkomen uit de DVO worden nu
jaarlijks vastgelegd met daarbij de berekeningen, zoals inzet van sporttechnisch personeel
en accommodaties.
De stijging van de post accommodaties zal worden uitgezocht en een toelichting zal in een
Nieuwsbrief SPR worden opgenomen.
7.

Ontwikkeling meerjarenvisie SPR
- Het bestuur is bezig met de ontwikkeling van meerjarenvisie voor de SPR. SPR is een
vereniging maar opereert niet als sportvereniging in reguliere zin. Welke kant willen we
op, hoe verder ontwikkelen en hoe de betrokkenheid van leden versterken? Met o.a. deze
vragen wil SPR aan de slag. Er wordt gevraagd of er leden zijn die hierover mee willen
denken. Hannah Meijer stelt zich beschikbaar. Ook Harold Hofenk wordt uitgenodigd zich
hierbij aan te sluiten.
- Er zal nog een oproep uitgaan naar de overige leden. Aanmelden kan via: spr@rug.nl.
8. Sportaanbod
- Er wordt nog steeds aansluiting gezocht met Balans en Hanzefit om sporten samen aan te
bieden. Daarnaast kampen we met ruimtegebrek in het Sportcentrum.
- Tot nu toe is SPR erin geslaagd om het sportaanbod aan te blijven bieden.
- Mia Vrijens vraagt of het mogelijk is om een opfriscursus zwemmen aan te bieden. Er zal
gekeken worden of er animo voor is. Hans Nieboer pakt dit op.
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9. Rondvraag:
- Mia Vrijens: vroeger werd zo’n 4 weken van tevoren een ‘Save the date’ rondgestuurd.
Hierdoor was de aanwezigheid bij de ALV makkelijker in te plannen.
Irma Koornstra geeft aan hier voor een volgende ALV naar te kijken.
- De komende ALV van het voorjaar zal naar achter geschoven worden. Het bestuur wil
graag dat het sportaanbod 2022/2023 tijdens de ALV wordt vastgesteld
- Hannah Meijer geeft aan dat door haar betrokkenheid bij SPR makkelijker aansluiting kan
vinden tijdens de ALV. Ze denkt dat door het jaarverslag men wellicht makkelijk de stap
kan maken om aan te sluiten bij de ALV en inbreng voor de ALV makkelijker wordt. Irma
Koornstra geeft aan dat om deze reden meer nieuwsbrieven de deur uit gaan en hoopt dat
men zo meer betrokkenheid voelt.
- Irma Koornstra geeft aan dat de website van SPR volledig vernieuwd is door Stephanie
Arends vanuit het Sportcentrum. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom.

Irma sluit de vergadering om 19.20 en dankt iedereen voor aanwezigheid en input.
De volgende ALV van SPR is voor zomervakantie 2022, datum wordt zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt.
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