
otulen ALV SPR woensdag 30 oktober 2019  
Aanwezigen: zie bijlage 
Voorzitter: Karst van der Werf 
 

1. Opening 
Karst opent om 17.32 uur de vergadering en heet iedereen welkom en stelt de agenda vast. 
 

2. Notulen vorige ALV van woensdag 15 mei 2019 
Pagina 1:  
- Er staat een aantal keer Jur Bron in de notulen, dit moet zijn Jur Bezema.   
- Het afscheidsdiner voor Gerald Lier heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij zijn ook Riepko 

Buikema, Alie Dijk, Jeroen de Lezenne Coulander en Peter Vos voor uitgenodigd om 
iedereen in 1 keer te bedanken voor hun inzet bij SPR.  

Pagina 3:  
- Jur Bezema geeft aan dat in het huishoudelijk regelement staat dat er minstens 10 mensen 

de aanvraag moeten ondersteunen, maar ook moeten deelnemen, i.p.v. de statuten. 
- In verslag 2018; In het verslag staat dat Teye en Harriet nog 1 keer de kascommissie op zich 

zullen nemen. Dit gaat om Hans Burgerhof en Henriette Morselt. Teye had zich beschikbaar 
gesteld, maar geen uitnodiging ontvangen. Herman Blom zal direct contact met Teye Marra 
opnemen als nieuw lid van de kascommissie. 

Notulen worden na wijzigen vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
- Niels Idsinga is afwezig vanwege de geboorte van zijn dochter Nina.  
- Irma is toegetreden in het SPR bestuur. Het bestuur is blij met deze aanvulling.  
- SPR groeit verder en heeft nu circa 1450 leden. Dit heeft een positief effect op de 

boekhouding. In december 2018 is er aangekondigd dat Fitness in het SPR Pass Partout 
opgenomen zou worden, dit heeft waarschijnlijk o.a. geleid tot een boost van het aantal 
leden in 2019.   

- Herman Blom vraagt zich af in hoeverre Fitness in het Pass Partout echt heeft gezorgd voor 
de stijging. Hans Nieboer geeft aan dat dit nog niet gebracht heeft waar op gehoopt was. 
Daarnaast zijn er meer/nieuwe groepen actief in sportactiviteiten (nieuwe doelgroepen). 
Hans Nieboer geeft ook aan dat er de indruk is dat SPR bij buitenlandse werknemers steeds 
bekender wordt en zij zich ook steeds meer aansluiten.  

- Teye Marra vraagt of er ook mensen gepakt zijn/worden op zwart sporten. Hans geeft aan 
dat er op dit moment alles aan wordt gedaan om alle sporters in kaart te brengen en zorg te 
dragen dat iedereen lid is. 

- Igor Niklewicz vraagt hoeveel leden ze hadden voor men zich opnieuw moest aanmelden 
m.i.v. 1 januari 2017 en het ledenaantal op 0 startte. Daarvoor stond het ledental op circa 
850. Zie bijlage staafdiagram ledenaantallen.  
 

4. Financiën 
- Herman Blom geeft aan dat bij de volgende ALV in maart 2020 het financieel verslag van 

2019 vastgesteld zal worden.  
- Het financieel verslag van 2018, incl. het verslag van de kascommissie wordt besproken. 

2018 begon met een negatief saldo. De DVO was een belangrijke kostenpost. De kosten van 
sporttechnisch personeel zullen gaan toenemen omdat er steeds meer sporten worden 



aangeboden en afgenomen van het Sportcentrum. De bijdrage aan de ACLO is de grootste 
kostenpost.  

- Er wordt gevraagd of er bankkosten vermeden kunnen worden. Er wordt aangegeven dat 
dat niet mogelijk is omdat alles tegenwoordig via de bank gaat. Hier moet rekening mee 
gehouden worden in de toekomst.  

- De kascommissie is samengekomen en heeft steekproefsgewijs de getallen gecontroleerd. 
Alles klopte en er wordt decharge verleent aan de kascommissie.  

- Henriette Morselt en Hans Burgerhof hebben aangegeven uit de kascommissie te willen 
stappen. Teye Marra wordt benoemd als 2e controleur en Jur Bezema biedt zich aan als 
commissie lid. Ruud Bos zal de reservepositie innemen.  

- Teye Marra geeft aan dat hij het heel mooi vindt dat in 1 jaar tijd het verlies weggewerkt is. 
Karst geeft aan dat dit komt door de prijsverhoging. Er zijn mooie ontwikkelingen gaande 
geweest en de prijsverhoging heeft geen leden gekost. Compliment aan het bestuur.  

- Stand van zaken begrotingsjaar 2019:  
o DVO gaat omhoog, kosten sporttechnisch personeel gaan naar beneden: dit komt 

door meer vast personeel en variabel personeel. Er is vast personeel van de lijst 
gegaan, waardoor de kosten wat meer naar beneden zijn gegaan. Extern personeel 
groeit.  

o Lichte stijgingen: de bijdrage aan de ACLO gaat omhoog vanwege de afdracht.  
o Jur Bezema meent zich te herinneren dat er, n.a.v. de DVO, €13.000.- in rekening 

wordt gebracht (a.d.h.v. 1300 leden). Voor alle leden die boven dit aantal zitten 
wordt €10.- in rekening gebracht door de ACLO.  

o De prognose komt niet overeen met de begroting van 2019. Irma Koornstra geeft 
aan dat het een begroting is en niet de stand van zaken per 31 december.  

o Herman Blom heeft dit besproken met het FSSC omdat de stroom van uitgaven zo 
onregelmatig is. Onder aan de streep ziet het er goed uit, meer leden en meer 
inkomsten. Herman Blom geeft aan dit op te pakken en rekening mee te houden in 
de volgende begroting.  

- Irma Koornstra stelt voor om de begroting van 2020 vast te stellen met een prognose van 
uitgaven zodat de verschillen ook duidelijker zijn.  

- Teye Marra geeft aan dat er op dit moment ook wat overgangen bezig zijn en vraagt 
waarom er zoveel verschil zit in bijdrage van secties aan huur in 2019 en 2020. Kras gaat 
geen bijdrage (á €3000.-) meer betalen in de huur, dit is nog niet verwerkt in 2019, maar wel 
in 2020.  

- Herman Blom zal nagaan waarom er in 2019 nog met €5500.- gerekend is. (Kras draagt geen 
€3000.- meer bij, dit moet komen te staan onder uitgaven van SPR, in de huurstaten staat 
het wel).  

- Begroting 2020: 
De bijdrage DVO zal hoger worden, dit heeft te maken met hoger wordende kostenposten: 

o Doordat het aantal leden is verhoogd is de DVO aangepast met het aantal uren wat 
afgenomen wordt bij het Sportcentrum.  

o De aanstelling van Hans Nieboer is verhoogd.  
Jur Bezema prefereert dat in de DVO de afname van het Sportcentrum en de inzet 
van Hans Nieboer apart benoemd worden.  

o Jur Bezema vraagt of er met het extra geld wat binnenkomt ook iets gebruikt gaat 
worden voor het 70-jarig SPR jubileum. Irma geeft aan dat dit besproken is binnen 
het bestuur en zij er nog niet uit zijn of SPR het 70 of 75 jarig jubileum groots gaat 



vieren. SPR is opgericht op 1 januari 1950 samen met de vis- en klaverjasclub.  
Het Lustrum is daarom nog niet opgenomen in begroting.  

o Harold Hofenk vindt het groeiende ledenaantal mager 
o Teye Marra vraagt of het bestuur ook heeft nagedacht over mogelijke acties als het 

ledenaantal en ‘vet op de botten’ door blijft groeien. Wellicht contributie verlaging 
of andere acties.  
Het Bestuur geeft aan op dit moment de lidmaatschapsprijs te willen handhaven en 
eerst aan te zien of het ledenaantal blijft groeien. Er zal wel budget voor het 
jubileum gereserveerd worden. Ook met oog op de nieuwbouw van het 
Sportcentrum in het vizier, wil SPR graag wat reserve hebben om eventueel te 
kunnen anticiperen. Daarnaast zijn er meerdere redenen om de contributie te 
houden zoals deze nu is.  

o Er wordt gevraagd of er vanwege de nieuwbouw de huidige accommodatie tijdelijk 
niet gebruikt kan worden en er extern naar ruimte moet worden gezocht? Wordt er 
rekening mee gehouden dat, indien nodig, dit extra kosten met zich mee zal 
brengen?   

o Er wordt gevraagd in hoeverre SPR zicht heeft op de nieuwbouw van het 
Sportcentrum. Hans Nieboer geeft aan hier nog niets over te kunnen zeggen. Op dit 
moment is nog niet concreet bekend waar en op welke manier er gebouwd gaat 
worden. Waar SPR wel tegenaan loopt is dat de huidige accommodatie te klein 
wordt.  Er wordt gezocht naar meer activiteiten en nieuwe doelgroepen zoals bijv. 
een loopgroep en een klimgroep.  

 
5. Abonnementsvorm  

Tijdens de vorige ALV is er een kort voorstel gedaan voor verschillende SPR 
abonnementsvormen. Na nieuw beraad en overleg met het Sportcentrum worden er 3 extra 
abonnementsvormen voorgesteld vanaf 1 januari 2020: 
  
1: abonnement van 3 maanden á € 20,-- p.m.* (Vast bedrag van €60.- in 1x voldoen).  
2: abonnement van 6 maanden á € 15,-- p.m.* (Vast bedrag van €90.- in 1x voldoen).  
3: Snuffelkaart; 1 dag sporten voor € 7,50  
*Contributie-wijzigingen kunnen leiden tot aangepaste abonnementsbedragen.  
 
- Er wordt aangegeven dat er weinig tot niet gecontroleerd wordt. Hans geeft aan dat dit 

steekproefsgewijs gedaan wordt.  
- Teye Marra geeft aan zich niet goed in het voorstel te kunnen vinden en vindt de 

verdubbeling van de contributie erg veel.   
- Karst van der Werf geeft aan dat het idee erachter een ontmoedigingsbeleid is en niet om er 

als SPR rijk van te worden.  Geroezemoes vanuit de aanwezigen geeft aan dat er 
verdeeldheid heerst.  

- Gerard Sierksma stelt voor om iedereen binnen de RUG/HG een snuffelkaart aan te bieden. 
Het Bestuur zal hierover nadenken en geeft aan dit wellicht als PR in te kunnen zetten.   

 
Er zijn veel seizoensgebonden sporten, het kan zijn dat men daarom een korter abonnement 
wilt aanschaffen.  
 
- Irma Koornstra stelt voor om mensen die na een ‘kort’ abonnement toch voor minimaal een 

jaar lidmaatschap gaan, het abonnementsbedrag te verrekenen? Of dat het bij een vaste 



aanstelling niet mogelijk is om een abonnement korter dan een jaar aan te schaffen. Het 
voorstel wordt nader bekeken door het bestuur en hoopt voor 1 januari de knoop door te 
kunnen hakken.  

 
6. Nieuws uit de secties 

Sectie Tennis: 
- Bestond vorig jaar 50 jaar en heeft van de zomer een toernooi gehouden om dit te vieren. 

Hier hebben ongeveer 30 van de 80 leden aan deelgenomen.  
- De Tennis ‘club’ is niet echt een club maar meer een administratieve benaming. Zij doen 

geen moeite om te groeien omdat dit qua capaciteit niet mogelijk is.   
- SPR tennis speelt mee in een tenniscompetitie en 1 team is kampioen geworden.  
- Hans Nieboer geeft aan dat het Sportcentrum 2 grote picknicktafels vanuit de sectie heeft 

ontvangen en spreekt nogmaals zijn dank hiervoor uit. Zodra de blaashallen weg zijn krijgen 
de tafels een vaste plek op het tennispark.    

Sectie Vissen: De Hengel Club Universiteit (HCU) 
- Organiseert 12 keer in het jaar een algemene viswedstrijd. Ieder personeelslid van de 

RUG/HG kan deelnemen mits deze in het bezit is van een vispas.  
- Jur Bezema heeft na 28 jaar het penningmeesterschap opgegeven. Hans Wachter is de 

nieuwe penningmeester. Jur Bezema is secretaris geworden van de club.  
- De HCU bestaat uit 28 leden.  
Sectie Schaatsen:  
- Teye Marra geeft aan dat het schaatsseizoen weer begonnen is. Het is een stabiele groep 

van ca. 60 leden.  
- Op 14 november start de eerste BALANS cursus: In 4 lessen leren schaatsen. Er is plaats voor 

10 deelnemers, maar er zijn 13 aanmeldingen.  
Gepensioneerden:  
- Jan Heidelberg geeft aan dat het een vrij stabiele groep is van ca. 80 leden. Gezien de 

leeftijd vallen er gelukkig weinig mensen af. De opkomst op maandagmorgen tijdens het 
BOM-uurtje is rond de 50 deelnemers en op donderdag met Circuit rond de 30-35 
deelnemers.  

- Igor Niklewicz geeft aan weinig ‘soortgenoten’ in de fitness te zien en vindt dit jammer. Doet 
hierbij een oproep om meer ‘Vutters’ de fitness in te krijgen. 

 
7. Rondvraag  

- Gerard Sierksma geeft aan in de gang wel eens wat commotie te horen over deelname van 
SPR leden tijdens ACLO uren en vraagt zich of wat hiermee gedaan wordt. De ACLO, Hans 
Nieboer en Karst van der Werff hebben gesprek gehad en ACLO geeft aan dat zij dit niet zo 
ervaren. Hans Nieboer geeft aan dat het Sportcentrum voor studenten én medewerkers is. 
Wel kan de zichtbaarheid van SPR beter naar studenten toe.  

 
Karst van der Werf sluit de ALV om 18.52 uur.  

 
 
De volgende ALV van SPR is op woensdag 25 maart 2020.  
 
 


