Concept verslag algemene ledenvergadering SPR 13 december 2017
Plaats: Lunchroom Sportsbar Sportcentrum
Tijd: 17:35-18:45
Aanwezige leden en belangstellenden
Aanwezig namens bestuur

Afwezig m.k.g.

Zie bijgaande presentielijst ( namen)
Gerald Lier (voorzitter), Harold Hofenk, Jeroen
de Lezenne Coulander, Niels Idsinga, Ida Buist,
Karst van der Werf
afmeldingen

1. Opening
Gerald Lier opent de vergadering en heet iedereen welkom. Jur Bezema heeft een stuk naar de SPR
verstuurd, vraag deze te behandelen. Dit zal aan bod komen onder het agendapunt ontwikkelingen
2017.
2. Notulen 14 juni 2017
De presentielijst van de vorige ALV stond niet op de site, deze zal alsnog geplaatst worden. Daarnaast
zouden de leden graag alle notulen e.d. op de site zien staan om deze terug te kunnen lezen. De site
is een tijdje uit de lucht geweest en er is veel vanaf gehaald. Momenteel zijn ze bezig de site te
vernieuwen. Er zullen dan meer notulen e.d. op komen te staan.
- punt 3: Hans zijn best gaat doen. Wat is er inmiddels gedaan? Gerald geeft aan dat Hans het contact
met de verschillende secties onderhoudt en daarnaast onderzoekt wat we in gezamenlijkheid kunnen
doen om meer leden te trekken.
- punt 6: 700 SPR-leden zouden gebruik maken van het Passe Partout-systeem, dat bleek niet het
juiste aantal te zijn. De heer Bezema vraagt zich af hoe dit zit, want de contributieverhoging zou hier
op gebaseerd zijn. Gerald geeft aan dat de contributieverhoging gebaseerd is op de werkzaamheden
die het Sportcentrum van de SPR heeft overgenomen en niet per se vanwege het aantal leden dat
gebruikt maakt van het Passe Partout systeem.
-punt 6: Hoe zijn de onderhandelingen met het Sportcentrum en de ACLO verlopen bij het derde
streepje? Er is inmiddels een bedrag afgesproken met beide partijen. De SPR is hier niet ontevreden
over.
- punt 6: Ida zou met een onderzoek starten vanuit Sportstudies naar de sportbehoefte van
medewerkers, hoe staat dit ervoor? Ida legt uit dat er twee studenten zijn (ook aanwezig) die bezig
zijn een enquête op te stellen.
- punt 12: De stukken voor de vergadering zijn later verstuurd dan de agenda. Moet dit niet eerder?
Gerald heeft het uitgezocht en in de statuten staat aangegeven dat alleen de agenda tenminste 10
dagen voor de vergadering verzonden moet worden. Ondanks dit geven enkele leden aan graag de
stukken voortaan bij de agenda te ontvangen.
3. Mededelingen
Vanwege de relevante vragen gaat Gerald direct door naar punt 4 om een en ander uit te leggen.

4. Ontwikkelingen 2017 + financiën
Begin dit jaar konden we, vanwege ontkoppeling van de inning van de SPR-contributie en (het
nieuwe ADP) salarissysteem RUG, noodgedwongen opnieuw begonnen met het werven van leden:
we begonnen met 0 leden. In augustus zaten we weer boven de 1000 leden, maar in september zijn
we vanwege de verandering van de contributie-inning (automatische incasso) weer met 0 begonnen.
Op dit moment zitten we nagenoeg op 1000 leden! Alhoewel dit heel mooi is, zijn we wel gedaald in
het aantal leden (+/--850) waardoor we minder inkomsten hebben en dus een begrotingsprobleem.
Door middel van PR proberen we zoveel mogelijk medewerkers te bereiken maar dit blijft lastig. Een
paar voorbeelden van middelen die we hebben ingezet om nieuwe (en oude) leden te werven:




De SPR heeft het beeldmerk vernieuwd en kaartjes gemaakt om de SPR te promoten. Elke
nieuwe medewerker ontvangt zo’n kaartje.
De SPR is aanwezig bij lunchbijeenkomsten voor nieuwe promovendi.
Daarnaast is het bestuur aan het nadenken over de doelen van de SPR en de meerwaarde
van de vereniging. Er liggen concepten over hoe de SPR meer kan betekenen, deze zullen
uiteindelijk ook besproken worden tijdens de ALV.

Als bestuur vinden we dat we buiten onze schuld in een benauwde situatie zijn beland. Zie begin
punt 4. Bij de RUG heeft de SPR aangegeven dat ze van mening zijn dat de RUG ook moeten helpen
om deze situatie te verbeteren. Het antwoord van de RUG was dat de SPR de contributie dan maar
moet verhogen. De contributie is per september 2018 al met 19% verhoogd en vindt dit geen goede
maatregel. Op aandringen van de SPR komt een werkgroep, niet alleen RUG maar ook Hanze, om te
onderzoeken hoe de personeelsport in het beleid verwerkt kan worden en op welke wijze dit
praktisch kan worden vormgegeven. De werkgroep zal in eerste instantie vanuit de RUG
georganiseerd maar de SPR wil graag de Hanze hier bij betrekken. De werkgroep is zeker niet
vrijblijvend. Er zal een doelstelling bedacht worden die goedgekeurd moet worden door het CvB. In
de werkgroep zullen in ieder geval de volgende partijen aansluiten: SPR, Sportcentrum, Balans en HR.
Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zullen zij gaan nadenken over een voorstel waarbij
de RUG op korte termijn helpt het begrotingstekort aan te vullen en op lange termijn de positie van
personeelssport.
Het begrotingstekort komt voort uit het aantal leden dat de SPR sinds het nieuwe salarissysteem
mist. Dat er een groot aantal slapende leden bestond die weg zouden vallen binnen het nieuwe
systeem is bekend, maar 850 slapende leden is niet waarschijnlijk. Er zijn een aantal zaken die de
missende leden kunnen verklaren, zoals de contributieverhoging, onwetendheid en de slapende
leden.
Door middel van controles hebben we al veel leden gewonnen (er werd/wordt dan gebruik gemaakt
van het sportaanbod zonder lidmaatschap), maar er zijn ook open uren waar geen controle is. Met
meer controles zou het mogelijk zijn dat we nog leden kunnen werven maar dit zullen geen 850 zijn.
Wanneer de SPR kan aantonen dat het missende ledenaantal te wijten is aan de invoering het
nieuwe salarissysteem, zal het makkelijker te zijn het CvB te overtuigen om te helpen met het tekort.
Mocht blijken dat het missende ledenaantal te maken heeft met andere zaken is het voor te stellen
dat het CvB minder snel geneigd is om te helpen. Het bestuur van de SPR wil graag voor de kerst een
duidelijk opdracht hebben geformuleerd en in januari gaan starten. Op korte termijn zal voornamelijk
de financiële situatie prioriteit hebben, op lange termijn wordt er gekeken hoe de SPR in het beleid
verwerkt kan worden.
Wanneer op korte termijn het niet lukt om zicht te krijgen op de oplossing van de financiele tekorten
dan zal het bestuur van de SPR eind januari een nieuwe ALV uitschrijven en de aanwezige leden op

deze ALV hier apart op attenderen.
In de opdrachtomschrijving voor de werkgroep zal ook duidelijk moeten zijn wie de opdrachtgever is
en binnen welke termijn het e.e.a. moet worden opgeleverd.
5. Begroting 2018
De SPR probeert zoveel mogelijk rekeningen te betalen, zeker aan de secties vinden zij het belangrijk
dat er betaald wordt. Met het Sportcentrum wil de SPR in gesprek gaan om te kijken of zij tot een
betalingsregeling kunnen komen.
Voor komend jaar (jaren) heeft de SPR een overzicht gemaakt om inzicht te geven in het tekort wat
zij zullen oplopen wanneer er niets wordt veranderd. De SPR moet een totaal ledenaantal van 1500
leden hebben om zonder contributieverhoging de boel sluitend te maken. De verwachting op dit
moment is dat we in 2018 op 1100 leden uitkomen (we hopen/denken dat het er misschien wel meer
worden).
- Partners van buitenlandse werknemers kunnen voor dezelfde contributie als de andere leden een
jaar bij ons sporten. Dit is in het kader van integratie. Kan dit dan geen hoger bedrag worden dan de
‘’normale’’ leden? Dit is een stukje welwillendheid van de SPR, vandaar dat dit dezelfde prijs is.
- Hoeveel leden maken er nu daadwerkelijk gebruik van het Passe Partout? Hans geeft aan dat dit zo
uitgezocht zou kunnen worden. Je kunt dit namelijk uitrekenen door alle sectie leden van het totaal
aantal leden af te halen. Hans zal dit gaan uitzoeken en de heer Bezema is zeer geinteresseerd in
deze cijfers en wordt door Hans uitgenodigd.
- Bij de secties is het ‘’doel’’ helder, iedereen heeft daar een passie voor een bepaalde sport. Bij de
individuele sporters is het doel om in beweging te komen en gezonder te worden. Het is echter
moeilijk om deze groep aan het sporten te krijgen. De binnenstad is hierbij een belangrijk speerpunt
want deze medewerkers sporten minder dan die op het Zernike.
- Er waren 2 prime time uren voor de SPR, echter liepen deze uren niet goed. Vandaar dat deze uren
nu ook weer beschikbaar zijn voor studenten. We proberen in de peiling te houden hoe de
individuele SPR uren het doen.
- Voor de DVO met het Sportcentrum betalen wij standaard 13.000 euro. Vanaf een bepaald aantal
leden zullen we een hoger bedrag gaan betalen. Waarom betalen wij niet minder nu wij een stuk
minder leden hebben? Er wordt altijd een minimum bedrag afgesproken.
- De huur voor de yoga bij de USVA is erg hoog. Dit heeft geen bijzondere reden anders dan dat de
huur bij de USVA nou eenmaal hoog is. Bij het academiegebouw is ook een sportruimte, is dat geen
mogelijke ruimte voor het yoga uur? Deze ruimte is niet erg geschikt voor een uur als yoga.
6. Rondvraag
Voor het vervolg wordt afgesproken om eind maart opnieuw een ALV te organiseren. Op dat
moment zal er ook meer bekend zijn over de werkgroep.
- Op 18 januari zal er een open schaats uur plaatsvinden. Dit wordt georganiseerd door Kras.
Iedereen is welkom!
- Om oude leden weer terug te krijgen is het mogelijk om de verschillende Graduate Schools te
benaderen. Dit is alleen wel erg veel werk. De SPR is inmiddels al wel bij 4 introducties voor PhD-ers
geweest.
- Hans Nieboer heeft met Marijke van Aalsum van Balans gezeten. Het is erg moeilijk om binnen alle
regels iedereen te benaderen. De SPR zal nu kunnen meeliften op een mail die Balans aan alle
medewerkers van de RUG gaat versturen. Hetzelfde geldt bij de Hanze, via Hanzefit. Ze hopen dat
ook de site weer enigszins up to date te hebben gezien dat de plek is waar iedereen naartoe gestuurd
wordt.

