
Concept verslag algemene ledenvergadering SPR 17 oktober 2018 
 
Plaats: Lunchroom Sportsbar Sportcentrum 
Tijd: 17:31 uur – 18.50 uur  
 

Aanwezige leden en belangstellenden Zie bijgaande presentielijst  
Aanwezig namens bestuur Gerald Lier (voorzitter), Ida Buist, Karst van der 

Werff, Harold Hofenk 
Afwezig m.k.g.   
 
1. Opening 

 Gerald Lier opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 Agendapunt 5, de benoeming van nieuwe penningmeester Herman Blom, zal naar achter 
geschoven worden, omdat hij nog onderweg is. De agendapunten die Paolo Pescarmona 
graag wilde toevoegen komen later in het overleg terug.  

 Jur Bezema geeft aan dat in het verenigingsdocument beschreven staat dat alle stukken 10 
dagen van te voren verstuurd moeten worden. Gerald geeft aan zich hiervoor in te zetten.  

 
2. Notulen 28 maart 2018 

 Pagina. 1: Jur Bezema geeft aan dat de notulen van de vorige vergadering niet op de website 
stonden. Dit komt doordat de site een aantal dagen offline is geweest.   

 Pagina 2: Jur Bezema: Is van mening dat het passe-partout systeem niet voor alle leden geldt. 
Graag zou hij inzichtelijk willen hebben welke personen er gebruik van maken. De cijfers zijn 
niet helder, dus zou hij hier inhoudelijk op in willen gaan. De vraag is of de kosten opwegen 
tegen het gebruik, omdat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. Omdat hier vorige keer 
ook al over gesproken is, stelt Irma Koornstra voor om hier nu niet weer op in te gaan, mede 
omdat het Sportcentrum deze gegevens nu nog niet kan registreren. Als dit wel het geval is, 
kunnen we hier alsnog op terugkomen, omdat dit zeker een interessant onderwerp is. Jur 
Bezema sluit zich hierbij aan.  

 N.a.v. de notulen zal er een actiepuntenlijst en een verantwoordelijke aan het verslag 
toegevoegd worden. 

 Pagina 4: Tijdens de vorige ALV is er besproken om in juni weer een ALV te houden, maar dit 
is niet gebeurd. Gerald geeft aan dat het bestuur in overleg heeft besloten de ALV na de 
zomer te houden i.v.m. gebrek aan inhoud en omdat de werkgroep SPR binnen de RUG net 
opgestart was.   

 Rieks Messchendorp: De leden van de visclub krijgen geen uitnodiging voor de 
jaarvergadering. Jur Bezema zou een lijst doorsturen van donateurs en leden. Gerald geeft 
aan dat zij niet in ons SPR-systeem zitten doordat deze mensen geen lid zijn van de SPR. 
Hierdoor is deze groep bereikt.   

 De notulen worden definitief vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen.  
 

4. Kascommissie 

 Begin oktober hebben Harriët en Hans met Gerald en Karst bij het FSSC gezeten voor de 
kascommissie. 2017 was een bijzonder boekjaar. Er waren geen inkomsten en het ledental 
startte op 0. Toch heeft de kascommissie geen fout kunnen ontdekken. Het voorstel is om de 
penningmeesters decharge te verlenen. Dit voorstel wordt aangenomen.  

 Samenstelling kascommissie: Hans en Harriët willen aftreden en zoeken vervanging. Teye 
meldt zich aan als nieuw lid. Officieel bestaat de commissie uit 3 leden (1 reserve). Hans en 
Harriët besluiten nog 1 jaar te blijven zitten samen met Teye.  

 
5. Benoeming penningmeester 

 Helaas is het Herman niet gelukt om op tijd aan te schuiven bij deze ALV.  

 Herman wordt benoemd als bestuurslid. De onderlinge taakverdeling van de bestuursfunctie 
ligt bij het bestuur zelf. Het bestuur geeft aan Herman te benoemen als penningmeester.   

 Jeroen heeft aangegeven per direct te willen stoppen. Er zal worden gezocht naar een 
opvolger.  



 Gerald geeft aan in 2019 te willen aftreden als voorzitter van de SPR. Ook hiervoor zal een 
vervanger gezocht worden.  
 

6. Begroting 2019 
 
Post Sporttechnischpersoneel SC 
 

 Op basis van de bekende posten uit 2017 en 2018, maakt het FSSC de begroting voor 2019 
op. Zodra deze bekend is, wordt dit als voorstel naar het bestuur gestuurd. Zij geven 
eventueel aanpassingen door.  

 SPR telde voor de zomer circa 1300 leden. N.a.v. de contributieverhoging hebben circa 30 
leden opgezegd. Voor het nieuwe jaar is een ledental van 1350 een goed uitgangspunt 
volgens Gerald en op basis hiervan is de begroting voor 2019 opgemaakt.  

 De post subsidie, onder overige kosten, behoren tot de sectie vissen.  

 Als alles doorgaat zoals nu en er niet geïnvesteerd wordt, zal SPR rekening eind 2019 
behoorlijk in de plus staan.  

 In het DVO staan de feitelijke activiteiten van het Sportcentrum.  

 Irma Koornstra vraagt waar de post, administratie en bankkosten van €750.- voor is. Hendrike 
vult aan dat het feitelijke (bank)kosten voor externe partijen zijn.  

 Jur vraagt: sporttechnisch personeel; wat is overige overhead? Gerald vertelt dat het een 
soort SPL berekening vanuit het personeelssysteem. 
Voorbereidingstijd/vergadertijd/afstemming.  

 Paolo vraagt hoe het kan dat sporttechnisch personeel qua kosten flink gedaald is. De reden 
was omdat het pakket uitgekleed is. 

 Irma vertelt: PR communicatie is een fors bedrag in vergelijk met 16/17. Maar dit is omdat er 
meer moet gebeuren op dit gebied. Er is een plan wat er precies gaat gebeuren 

 Harriët vertelt dat de eigen bijdrage in de sectie tennis €30.- is. Bondscontributie als lid is nu 
€80.- 
 

7. Voorstel fitnesskaart in het passe-partout 

 In maart is de contributie verhoogd naar €120.- per jaar. Als SPR-ers willen fitnessen, moeten 
ze een extra fitnesskaart kopen van €65.- per jaar. Hierdoor wordt fitness voor SPR wat 
onaantrekkelijk.  

 In de eerste kolom staat contributie zoals besproken.  

 Gerald bespreekt de scenario’s zoals deze in de begroting 2019 beschreven staan. Zie 
bijlage.  

 ►De voorkeur van het bestuur is: verlaag de contributie naar 9eu en fitness op Sportcentrum 
(de vierde kolom). De begroting komt dan uit op €14.000.- in de plus en er wordt een 
toestroom van leden verwacht doordat fitness inbegrepen is in het passe-partout.  

 Harold vraagt of het Sportcentrum de toename van fitnessgebruikers aankan. Hans geeft aan 
dat dat op het Sportcentrum zeker mogelijk is.  

 Teye: hoeveel vraag is er naar fitness en kan het gecombineerd worden met meer inzicht in 
cijfers van het passe-partout systeem? Moeten we nu een beslissing nemen over iets waar 
geen goed inzicht in is? 

 Irma: vraagt of het aantal SPR-fitnessers bekend is. 

 Hans geeft aan dat Niels, van het SPR bestuur, dat men wel meer wil op het gebied van 
fitness. Het is voor SPR-leden lastig om te fitnessen in het uur dat dit voor deze groep wordt 
aangeboden. 

 De ingangsdatum van fitness in het passe-partout systeem zou 1 januari zijn. 

 Hendrike: het tourniquet zit voor de fitness waardoor alles gemonitord kan worden, op dit 
moment zijn er ca. 250 SPR-leden die fitnessen. Het WAS is in de vakanties beperkt open, 
waardoor het minder beschikbaar is. In de potentiele nieuwbouw is de wens een gezamenlijke 
fitness. 

 Wenselijk is een campus met een sportabonnement waar iedereen overal mee terecht kan. 
Dit is waar we uiteindelijk naartoe willen groeien.  

 Irma vraagt of het abonnement bij sportstudies dan vervalt. Harold geeft aan dat dat eerst 
blijft.  

 Er is nu een eigen ledenbestand bij sportstudies fitness. Per blok zijn er andere openingstijden 
omdat studenten hun lesprogramma daar draaien. Op dit moment is het niet heel erg bekend 



dat je bij sportstudies kunt sporten, maar dan via een ander abonnement. Als je het dan open 
gooit, moet je dan niet direct alles open gooien? Hans geeft aan dat het een andere aanbieder 
is, die met huidige kosten zit, en dat dit dus niet zo makkelijk gaat. Financieel is het ook nogal 
een extra belasting voor SPR. Sportstudies biedt nu een abonnement aan voor ca. €15.- per 
maand voor het gebruik van de fitness voor medewerkers.  

 Jur vraagt of het aantal fitnesskaarten genoeg is om überhaupt gehoor aan te geven deze 
opties. Ja, belangstelling is nu dus vanuit 250 leden, als het inclusief is verwachten we een 
nog grotere belangstelling.  

 Jur geeft aan dat hij iets mist in de begroting; over twee jaar bestaat de SPR 70 jaar. Graag 
zou hier geld voor reserveren om het bestaan te vieren.  
Ook is de vraag of SPR een eigen ruimte kan huren binnen de universiteit? Dit is handig voor 
bijvoorbeeld een opslag van het archief: deze staat nu in de Kappenburgsoos.  

 Gerald vat samen: SPR abonnement €120.- per jaar incl. fitness. Met dit scenario kan er ook 
een financiële buffer opgebouwd worden.   

 Irma vraagt hoe het dan zit met de €12.- extra per lid voor de fitness. Daarnaast staat het 
bedrag voor sportstudies in het WAS vast, onafhankelijk van het aantal leden, als voor deze 
optie gekozen wordt.   
Gerald geeft aan dat de afdrachten in de verschillende begrotingsopties verwerkt zijn.   

 Teye geeft aan het jubileum minder belangrijk te vinden, maar houdt het liefst de contributie 
zoals deze is zodat er weer wat reserve in de pot zit voor eventueel zwaardere tijden.  

 Paolo had gevraagd om variaties in het abonnement aan te bieden. Op korte termijn willen we 
de dagkaart promoten. Hoe zit het met een kortlopende abonnementen?  

o Iemand die een half jaar voor de Universiteit of de Hanze werkt moet een half jaar 
kunnen sporten. Dit is voor de SPR mogelijk. Ze moeten dan wel contant aan de balie 
betalen.  

o Ook is het in sommige gevallen mogelijk voor een SPR lid om voor zijn of haar partner 
een tijdelijk abonnement aan te vragen. Dit loopt via de universiteit via programma 
dual career support. 

 Het is niet mogelijk om een andere abonnementsvormen aan te bieden aan overige externen 
tegen nagenoeg hetzelfde tarief, vanwege de wet markt en overheid.  

 PR communicatie: SPR moet gepromoot worden  promotieplan opmaken 

 Vraag Paolo: waarom  bieden we niet een kaart aan tegen marktprijs? Hendrike geeft aan dat 
je dan o.a. ook met een capaciteitsprobleem zit. Niet alleen met partners maar bijvoorbeeld 
ook met het MBO. Dit is een lastig pakket, maar i.h.k.v. de nieuwbouw speelt wel de discussie 
over toelaten van overige “campusbewoners”.   

 ►Het voorstel van Jur en Teye: €120.- incl. fitness binnen het Sportcentrum en “vet op de 
botten”, daarna verder kijken naar de contributie. Dit voorstel wordt aangenomen.  
Elk jaar zal de begroting/contributie opnieuw vastgesteld worden. 

 Schaatsers betalen €135.- per jaar contributie, naast het SPR lidmaatschap.  
 
 

8. Terugkoppeling werkgroep medewerkerssport 

 Gerald is toehoorder bij de werkgroep. Daarnaast zitten Hendrike Schut, Ruht van der Walle 
(HR), Ingelis Jensen (van balansactiviteiten), bedrijfsarts Edwin Spoelstra, Roekie Sheer 
Mahomed (fiscaal/juridisch) in de werkgroep. Gesprek met medewerkers HG, dean 
sportstudies, medewerker HR vitaliteit en directeur HR heeft ook plaatsgevonden en ook daar 
wordt een en ander opgestart.   

 De opdrachtgever is het bureau van de universiteit. Wanneer er verder iets bekend is zal dat 
op de website van de SPR worden gezet.  
Doelstelling van de werkgroep is gekoppeld aan de roadmap duurzaamheid binnen HR. 

 Het uitgangspunt is om een sterk accent te leggen op het vergroten van eigen initiatief, 
inzetbaarheid, gezondheid en vitaliteit. De organisatie dient te faciliteren en stimuleren 

 Er zijn twee scenario’s;  
o CvB ondertekent het belang van bewegen. RUG ondersteunt programma met het 

huidige aanbod. 
o De RUG voert zeer actief beleid, dit is erg belangrijk. Het wordt gekenmerkt door het 

aanbod. 
Afstemmen voor verschillende gebruikers komen diverse soorten abonnementen.  



 ►Werkgroep stelt scenario twee voor. Wat dat betekent voor SPR wordt niet genoemd. ACLO 
krijgt bijvoorbeeld een beurs. Dit moet eerst verankerd worden in beleid. Als het CvB zegt we 
steunen dit, zijn er wellicht meer mogelijkheden om de bestuurbaarheid van SPR te 
verbeteren met ondersteuning vanuit de instellingen.  

 Er wordt namelijk nog steeds “geworsteld” met de bestuurbaarheid van de verenging, blijft dus 
een belangrijk aandachtspunt.  

 In november is er een nieuwe afspraak. Mogelijk in december bij het CvB. Stephan van galen 
is opdrachtgever hiervan.  

 Irma zegt: op de website moet een beknopte doelstelling van de organisatie staan. De 
uitkomsten van de werkgroep gaan nu alle kanten op; met en zonder SPR. Doelstellingen en 
uitkomsten liggen nu breed uit elkaar. In wat genoemd is staat wel sport maar niet SPR 
(discrepantie tussen opdracht en scenario’s).  

 Gerald geeft aan dat het moet aanhaken bij al het beleid wat er al is.  

 Balans en Hanzefit worden ook genoemd.  

 Irma Koornstra geeft aan dat er voor gewaakt moet worden dat de HG niet achter de groep 
van de RUG aan gaat lopen.  
 

9. Rondvraag 

 Irma Koornstra was blij verrast over de nieuwsbrief. Zet dat voort, zet hem op de site ook in 

het Engels.  

 Jur Bezema: de activiteiten van de sectie vissen zijn niet zichtbaar op de website.  

 Paolo Pescarmona: Geeft aan de internationalisering zeer belangrijk te vinden en zou graag 

hier eens over zitten samen met o.a. Gerald.  

 Hans Nieboer: Zien we Jeroen Lezenne de Coulander nog terug, of zal alleen het bestuur 

afscheid nemen? Gerald geeft aan dat dat waarschijnlijk alleen door het bestuur gedaan 

wordt.  

 

18.50 Gerald sluit de vergadering.   

 

Wat Wie Opmerking 

 

2 nieuwe leden kascommissie Bestuur Mocht u iemand weten, mag u 

de persoon voordragen 

Vacature PR, Website Bestuur Mocht u iemand weten, mag u 

de persoon voordragen  

Vacature Voorzitter SPR Bestuur Mocht u iemand weten, mag u 

de persoon voordragen 

PR communicatieplan m.b.t. 

promotie SPR  

Hans Nieboer in samenwerking 

met bestuur 

 

Afgemelde leden actief 

benaderen, vernieuwd 

lidmaatschap 

Hans Nieboer  

Internationalisering  Bestuur Paolo Pescarmona zou graag 

mee willen denken.  

Variatie in abonnementen Bestuur  

 


