Concept verslag algemene ledenvergadering SPR 14 juni 2017
Plaats: Lunchroom Sportsbar Sportcentrum
Tijd: 17:30-19:00
Aanwezige leden en belangstellenden
Aanwezig namens bestuur

Afwezig m.k.g.

Zie bijgaande presentielijst (16 namen)
Gerald Lier (voorzitter), Harold Hofenk, Jeroen
de Lezenne Coulander, Niels Idsinga (beoogd
bestuurslid), Ida Buist (beoogd bestuurslid)
Peter Vos, Riepko Buikema (daarnaast 38
afmeldingen)

1. Opening
Gerald Lier opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit is de eerste ALV sinds de vele
veranderingen binnen de SPR. Er is veel werk verricht, dit zal verderop in de vergadering toegelicht
worden. De agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen 16 november 2016
Peter Vos heeft de notulen van de vorige vergadering gemaakt. Omdat deze helaas pas ver na de
vergadering zijn gemaakt, zijn er wellicht sommige zaken die niet in detail verwerkt zijn.
Opmerking bladzijde 2: Niet duidelijk vermeld, maar de SPR huurt in feite onder bij de ACLO.
Met deze kleine aanpassing worden de notulen definitief vastgesteld.
3. Mededelingen
- Dit jaar heeft helaas het jaarlijkse SPR volleybal toernooi niet kunnen plaatsvinden. Gerald wil van
de gelegenheid gebruik maken om Piet Dijkema (niet aanwezig) en Gerrit Hartman te bedanken voor
hun inzet al die jaren!
- Peter Vos en Riepko Buikema kunnen helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering.
- Zoals aangegeven in de vorige vergadering is het Sportcentrum op zoek gegaan naar een
accountmanager als intermediair tussen leden, SPR en het Sportcentrum. Dit is Hans Nieboer
geworden. Hans is naast ondernemer, trainer bij de Groene Uilen en ziet de SPR als een fantastische
aanvulling op zijn huidige werkzaamheden. Het doel is om zoveel mogelijk medewerkers aan het
sporten te krijgen en Hans gaat zijn best doen hier iets in te kunnen betekenen.
We zijn veel leden verloren door de veranderingen in januari, dit aantal willen we weer terugbrengen
en overstijgen.
4. Samenstelling bestuur
-Twee nieuwe Hanze/RUG medewerkers die willen toetreden tot het bestuur:
Ida Buist, werkzaam bij Sportstudies en een lang Donitas verleden.
Niels Idsinga, werkzaam bij het CIT en regelmatig te vinden in het Sportcentrum.
De ledenvergadering is akkoord met de benoeming van bovenstaande nieuwe bestuursleden.
- Er is nog geen nieuwe penningmeester. Veel gevraagde medewerkers zijn enthousiast maar hebben
geen tijd om deze taak op zich te nemen. Eén medewerker zou graag willen maar is pas vanaf
februari 2018 beschikbaar, de zoektocht wordt in de tussentijd vervolgd.
- De taken binnen het bestuur zijn nog niet volledig verdeeld, streven is dit voor de zomer duidelijk te
hebben en te plaatsen op de SPR site.

5. Jaarcijfers 2016 en kascommissie
-In maart heeft de kascontrole plaatsgevonden, deze was zeer positief. De kascommissie verleent
met instemming van de ledenvergadering decharge aan het bestuur.
6. Ontwikkelingen 2017
-Op 1 januari is het ledenaantal teruggezet naar 0. Iedereen kon bij de balie van het Sportcentrum
opnieuw lid worden door het aanschaffen van de SPR kaart. Veel leden hebben zichzelf opnieuw
aangemeld, maar ook een groot deel leek niet voldoende op de hoogte te zijn van de veranderingen.
Er is contact opgenomen met de verschillende secties/sporten om de ledenlijsten te controleren en
binnen de secties iedereen op de hoogte te stellen van de veranderingen.
Op dit moment hebben we 1017 leden, dit waren er voorheen (december 2017) 1835. We hadden al
een daling ingecalculeerd gezien er veel slapende leden zijn die niet opnieuw lid zijn geworden. Rond
de zomer over de 1000 is een mooi resultaat. PR middelen worden ingezet om nog meer leden aan te
trekken.
- Het nieuwe lidmaatschap (dat iedereen opnieuw moet aanschaffen), zal een jaar abonnement
worden dat per kwartaal betaald wordt. De betaling zal verlopen via automatische incasso. Dit geldt
voor iedereen, uitzonderingen daar gelaten. Er zal een formulier worden opgesteld waarmee leden
toestemming kunnen geven tot automatische incasso. Deze zal gecheckt worden door de juridische
afdeling van de RUG. Voorheen moest de penningmeester veel handmatig werk doen, het FSSC
(financiële afdeling RUG) zal deze werkzaamheden samen met het Sportcentrum overnemen. Via het
financiële systeem keurt het bestuur uiteindelijk alle facturen goed. Blijft dus zaak dat de SPR een
penningmeester nodig heeft.
- De SPR heeft contracten met het Sportcentrum en de ACLO. Op dit moment vinden
onderhandelingen plaats om deze bijdragen te verlagen. Een goede oplossing zou kunnen zijn dat we
naar rato van het aantal leden betalen. Het streven is deze onderhandelingen voor de zomer af te
ronden.
- Gerald neemt de schaduw begroting door. De voornaamste reden van de schaduw begroting, i.p.v.
definitieve begroting, is de onduidelijkheid de nieuwe financiële afspraken en het in te schatten
ledenaantal. Dit jaar zal er naar verwachting een klein verlies gedraaid worden. In het overzicht is de
prognose voor het aantal leden zeer voorzichtig benaderd. Dit kan afwijken van de daadwerkelijke
aantallen. Te zien in het overzicht is dat een contributieverhoging onvermijdelijk is.
In het volgende overzicht zal duidelijk te zien zijn dat we op veel sporten gaan besparen.
- Van te voren was bekend dat het uitbesteden van sommige werkzaamheden aan het Sportcentrum
geld zou gaan kosten. Deze werkzaamheden staan beschreven in een DVO
(Dienstverleningsovereenkomst). Streven is om de DVO voor onbepaalde tijd af te sluiten met een
opzegtermijn.
- Het passe partout is de grootste post. Om hoeveel individuen gaat dit? 728 SPR leden maken
gebruik van de algemene uren/reserveren tennis en squash. 272 leden maken enkel gebruik van de
specifieke SPR uren. Op dit moment is het bedrag dat de SPR aan de ACLO betaalt gebaseerd op het
aantal leden in verhouding tot het aantal sportende studenten. In de onderhandelingen zal nu
worden gekeken of dit gebaseerd kan worden op een bedrag per lid.
- Vanaf januari zijn rekeningen van de ACLO tegengehouden omdat deze bedragen nog gebaseerd
waren op dubbel zoveel leden als dat er nu zijn.
- Zijn wij vrij om posten op de begroting anders te gebruiken, dus bijv. geld uit de post lustrum te

gebruiken voor een ander doel. Gerald weet hier zo geen antwoord op te geven en komt hierop
terug.
- Dit jaar zal er geen SPR sportdag zijn in verband met activiteiten vanuit het Lustrum van het
Sportcentrum.
- Er zijn veel verschillende partijen die sport aanbieden (Hanzefit, Balans, SPR), we willen graag
kijken of we deze groepen bij elkaar kunnen brengen zodat er duidelijkheid komt over wie wat
aanbiedt. Ida Buist start bij Sportstudies een onderzoek op naar de sportbehoefte van medewerkers.
7. Klanttevredenheidsonderzoek huidige leden
Hans Nieboer neemt met ons het KTO door. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kirsten Joustra, stagiair
bij het Sportcentrum vanuit het Johan Cruijff instituut. Wij hebben meegelift op een onderzoek dat
wordt uitgevoerd door de ACLO onder de studenten. Het onderzoek is naar 800 SPR leden gestuurd
en maar liefst 380 hebben de vragenlijst ingevuld. Het algemene cijfer voor de SPR is een 7,6. Hans
heeft uit het onderzoek een aantal verbeterpunten kunnen halen, waaronder:
- SPR uren bij de ACLO station voor medewerkers in de binnenstad.
- Social media gebruiken om de sport te promoten.
- Communicatie naar leden moet verbeterd worden, eventueel ook door social media.
- Sport/SPR verwerken in het intranet van de RUG/Hanze.
8. Sportprogramma 17-18
Het sportprogramma zal worden bekeken door het bestuur, t.z.t. wordt iedereen op de hoogte
gebracht.
Wat in een later stadium ook invloed zou kunnen hebben op het sportprogramma is de Business Case
van het Sportcentrum. Hendrike Schut, directeur Sportcentrum vertelt kort de stand van zaken m.b.t.
de Business Case.
In september 2016 zijn we hiermee gestart. Naar aanleiding van de bestaande wensen voor een deel
van de accommodatie, hebben de CvB’s ons gevraagd te kijken naar het meerjarig perspectief omdat
de gehele accommodatie ouder wordt. Inmiddels hebben wij een aantal scenario’s uitgewerkt: een
renovatievariant, 2 vernieuwbouw varianten, 1 nieuwbouwvariant en een referentievariant waarin
alleen de bestaande wensen in zijn verwerkt en groot onderhoud. We worden in dit proces geholpen
door een adviesbureau. Na de zomer zullen de varianten gepresenteerd worden aan de CvB’s en
zullen we hopelijk rond de jaarwisseling meer inzicht hebben in welke variant verder uitgewerkt kan
gaan worden.
Daarnaast loopt het contract voor de binnenstadlocatie bij het station formeel nog 1 jaar. Afhankelijk
van een eventuele ruimte bij de Healthy Ageing Campus, zal gekeken worden of wij hier op het
Zernike extra ruimte nodig hebben.
9. DVO (dienstverleningsovereenkomst) Sportcentrum
Er wordt momenteel nog onderhandeld over het DVO, de ALV wordt op de hoogte gehouden.
10. Contributieverhoging
Zoals eerder al besproken is het van belang dat de contributie verhoogd wordt. De voorgestelde
verhoging bedraagt 1 euro per maand. Vanaf september zal er betaald worden per kwartaal, dit komt
op een bedrag uit van 21 euro per kwartaal. De ledenvergadering is akkoord met de
contributieverhoging.

11. Rondvraag
- Teye Marra wil namens de schaatsvereniging aangeven dat zij zeer tevreden zijn over de
samenwerking met het Sportcentrum.
- Irma Koonstra vraagt zich af hoe het in elkaar steekt met betrekking tot investeringen vanuit de
Campus breed. Hendrike Schut geeft aan dat zij bij veel overleggen Campus breed aanschuift en
sport inbrengt. Bij het lustrum van het Sportcentrum wordt bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven en
campusbeheer betrokken.
- Henriëtte Morselt vraagt zich af hoe de zaken ervoor staan m.b.t. UMCG leden. Gerald geeft aan dat
er veel juridische zaken spelen over de status van UMCG medewerkers. Gerald zal dit uitzoeken.
- Jur Bezema: Balans wordt ook gesubsidieerd door de RUG, dit zou voor de SPR dan toch ook
mogelijk moeten zijn. Gerald vertelt dat balans ook wordt gesponsord door externen, echter is het
een goed idee om de CvB’s er wel bij te betrekken, dit verloopt alleen erg stroef.
12. Sluiting.
Voor de zomer lijkt het niet nodig om nog een ALV te organiseren. Wanneer de begroting definitief is
zal deze worden voorgelegd aan de ALV, dit zal waarschijnlijk gebeuren bij een volgende ALV in
oktober. Hier zal ook de begroting voor 2018 worden besproken worden.
We zullen er voor zorgen dat het verslag e.d. van deze vergadering op de site komt te staan, te
samen met eventuele actiepunten voor de komende tijd en genomen besluiten.
Gerald bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

