
Notulen Algemene Ledenvergadering SPR woensdag 21 oktober 2020 - 
vastgesteld 24 maart 2021

Aanwezig: Karst van der Werf (voorzitter), Irma Koornstra, Herman Blom, Harold Hofenk, Hans 

Nieboer, Jennifer Bouman (notulist),  

Online aanwezig: Niels Idsinga, J. Meijer, T. Marra, W. Koster, R. Bos, N. van den Bovenkamp, G. Lier, 

A. Bouwmeester, M. Vrijens.

1. Opening en vaststelling agenda
17:34 opening digitale ALV.
De geplande ALV voor maart 2020 is afgelast vanwege corona. In de statuten staat dat er minimaal 1x 
per jaar een ALV moet worden gehouden. Dit is de reden dat we ervoor hebben gekozen om deze 
ALV door te laten gaan. Leden van het bestuur zijn fysiek aanwezig en leden online.

Niels van den Bovenkamp stelt zich voor als het nieuwe Hoofd Sport van het Sportcentrum. Niels is de 
opvolger van Klaas Gansevoort.  

Agenda wordt, zonder wijzigingen, vastgesteld. 
2. Notulen ALV d.d. 30 oktober 2019

- Pagina 4 punt 6: De sectie tennis bestond in 2019 50 jaar. Niet in 2018.
- De notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen (bestuur, secties, e.a.)
- Bestuur:

 Piet Dijkema is overleden. Piet heeft 25 jaar het SPR volleybal toernooi georganiseerd.
We zullen hem heel erg missen.

 Afgelopen jaar is ook voor de SPR een moeilijk jaar geweest vanwege corona. Op 13
maart werd de RUG en Hanzehogeschool gesloten en mocht pas na 10 weken
gedeeltelijk weer open. Sportcentrum is in mei weer gedeeltelijk open gegaan. Vanaf juni
zijn alle sporten, in aangepaste vorm, weer aangeboden. Nu, oktober, zitten we in de
tweede coronagolf en is het afwachten hoe het verder zal lopen.
Het bestuur geeft aan veel zorgen te hebben en hoopt dat ze SPR door deze periode
heen kunnen loodsen. Het aantal leden is iets afgenomen, maar niet zo sterk als werd
verwacht/ gevreesd. Veel dank aan alle leden die de SPR trouw zijn gebleven. Herman
Blom zal later de scenario’s en consequenties toelichten.

 Het bestuur heeft vorige maand kennis gemaakt met Hannah Meijer. Hannah is
beleidsmedewerker/trainee bij de RUG.  Hannah houdt zich bezig met het project U-
Move -- fysiek en mentaal in beweging. Dit is een vervolg op werkgroep Sport (RUG). U-
move betreft duurzame inzetbaarheid van medewerkers, gezondheid en vitaliteit. De rol
van sport en SPR wordt ook meegenomen in het project.

- Secties:

 Vissen: Jur Bezema heeft aangegeven dat wedstrijdactiviteiten voor onbepaalde tijd zijn
opgeschort i.v.m. corona. Wenst verder iedereen goede gezondheid toe.

 Pensionado’s: De groep is opgesplitst in 2 groepen en zijn nog steeds actief.

 Tennis: Het ledental is stabiel. Tennis gaat vanaf maandag 26-10 weer door. Alleen TOSS
zou niet door mogen gaan. Er wordt geprobeerd om voorrang te krijgen op het vrij
reserveren voor de 3 banen die normaal in gebruik zijn.

 Schaatsen: in maart, aan het begin van de lockdown zijn de trainingen gestopt (einde
seizoen). Oktober, nieuwe lockdown, start seizoen. KRAS traint samen met TJAS, in totaal
mogen er 30 deelnemers de ijsbaan op. Aantal deelnemers wordt naar rato berekend.
Dit houdt in dat er op maandag en donderdag 4 mensen van KRAS mogen schaatsen.



De samenwerking met TJAS gaat goed.  
Het ledenaantal blijft stabiel. Niet ieder lid schaatst op dit moment (gezondheidsrisico’s). 

4. Sportaanbod 
- Hans Nieboer geeft aan dat door alle coronaperikelen het afgelopen jaar de sporten een tijd 

stil hebben gelegen. Inmiddels kunnen/zijn bijna alle groepen weer opgestart. Hier en daar 
zijn wijzigingen van ruimtes/groepsgroottes of ander trainingsaanbod.   
Karate, kickboksen en voetbal liggen nog stil. Karate is bezig met een protocol om weer te 
kunnen starten.  

- Karst van der Werf vraagt of Niels van den Bovenkamp kan toelichten of er nog maatregelen 
in het verschiet liggen. Niels geeft aan dat de verwachting is dat de aangekondigde 
maatregelen, die 4 weken gelden, langer van kracht blijven. Zodra er versoepelingen zijn en 
indien mogelijk zal worden opgeschaald. Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen 
wat de volgende stap zal zijn.   
Irma Koornstra vraagt of Niels iets zeggen over de nieuwbouw Sportcentrum en overgang tot 
die tijd. Er is gesproken over extra tijdelijke zaal.  
Niels geeft aan  dat er een tijdelijke semipermanente hal komt, 2 nieuwe Padelbanen en de 
Beachvolleybalvelden zullen worden gedraaid. De tekeningen worden op dit moment 
afgerond, dan start de aanbestedingsfase (fase duurt minimaal 12 weken) en daarna wordt 
het tijdspad bekend. 
Er wordt vanuit gegaan dat gaan dat per 1 september 2021 de nieuwe (semipermanente) 
Sporthal in gebruik kan worden genomen. 
Het Sportcentrum gaat graag met het SPR bestuur in overleg wat dit betekent voor SPR.   

5. Financiën:  
- Financieel verslag 2019:  

De stukken zijn net klaar. Om deze reden is er voor gekozen de stukken niet meer te 
versturen maar in hoofdlijnen te presenteren en na te zenden aan aanwezigen. Naar 
aanleiding van deze bijeenkomst zullen we kijken op welk scenario we gaan focussen met de 
onzekerheid over de ontwikkeling is van het ledenaantal.  

- Prognose en realisatie 2019: 
Herman Blom geeft aan dat de prognose voor 2019 stond op ± + €30.000.-. Gerealiseerd 
€27.000.-. Het verschil ligt o.a. aan de (variërende) bijdrage van de secties.  
Teye Marra geeft aan dat een kleine wijziging v.w.b. de contributie van de hengelclub is 
doorgevoerd.  
De kascommissie adviseert de ALV het bestuur decharge te verlenen De aanwezige leden 
gaan hiermee akkoord. 

- Samenstelling kascommissie:  
Teye Marra stapt uit de kascommissie.  
Ruud Bos en M. Vrijens melden zich aan; Jur Bezema zou nog een termijn mogen.  

- Prognose 2020:  
In de prognose is uitgegaan van een gemiddeld aantal leden van 1350. De kosten, met name 
die van het SC, zijn hoger geworden en bepaalde inkomsten zijn minder geworden: eindstand 
is € 22.000.-   
Dit is €5000.- minder dan daadwerkelijk gerealiseerd. Dit leidt nog niet tot grote zorgen.  
2021 wordt spannender met verschillende scenario’s en minder leden.  

 1000 leden: wordt er een tekort van ± € 9.000.- begroot.  

 1200 leden: iets positiever winst/verlies van ± €4000.-.  

 1350 leden: vertrouwde begroting.  

 1500/1600 leden: cijfers in de +. 
Het bestuur geeft aan te hopen om qua ledental boven de 1200 te blijven. Het doemscenario 
is als we rond de 1000 leden komen. Irma Koornstra vult aan dat we in februari 2020 net de 
1500 leden hadden aangetikt. Op dit moment zijn het er 1312.  



Men geeft als voornaamste opzegreden aan het vele thuiswerken en van buiten de stad te 
komen. Het is lastig in te schatten hoe zich dit voortzet. Het omslagpunt ligt rond de 
1000/1100 leden.  
Het zou fijn om de leden genoeg sportactiviteiten aan te kunnen blijven bieden. Tijdens de 
laatste bestuursvergadering is besloten om te gaan onderzoeken uit welke contreien de SPR 
leden komen, zodat er wellicht kan worden ingespeeld op de behoeftes van leden door bijv. 
op een andere locatie sport aan te gaan bieden.  
Teye Marra geeft aan dat de zomertraining van KRAS wordt gedaan op het gras zodat ze 
kunnen blijven doortrainen.  
Hans Nieboer vraagt aan de aanwezige sectiehoofden wat de opkomst op dit moment is.  
Ruud Bos geeft aan dat voor tennis de komende weken moet blijken wat de opkomst zal zijn.  
Teye Marra geeft aan dat de opkomst voor de zomertraining bij schaatsen sowieso niet zo 
hoog is. Normale tijden max 10 en nu gedurende coronatijd ong. 6 deelnemers. 
Hannah Meijer geeft aan dat van de 3000 intekeningen voor open reserveringen, 160 SPR 
leden waren.  
Op 31 december 2020 weten we het definitieve ledenaantal voor 2020. Dit heeft invloed op 
de eindafrekening met het Sportcentrum. Hiermee kunnen we kijken naar de begroting voor 
2021. Het voorstel is om in maart 2021 de begroting vast te stellen.  

 
6. Abonnementsvormen:  
Door omstandigheden ligt er nog geen voorstel klaar. Dit punt schuift door naar maart 2021.  
 
7. Verkiezing leden bestuur 
De afgelopen jaren zijn er een aantal bestuurswisselingen geweest.  

- Karst van der Werf wil niet voor een 5e termijn gaan. Dit is zijn laatste ALV.  
Karst geeft symbolisch de voorzittershamer door aan Irma Koornstra die bereid is gevonden 
om de voorzittersfunctie in het SPR bestuur te gaan vervullen. 
Harold Hofenk overhandigt Karst een bos bloemen en bedankt hem voor zijn inzet van de 
afgelopen jaren voor de SPR.  

- Niels Idsinga heeft zijn eerst termijn afgerond en wil zich graag herkiesbaar stellen. Met 
algemene instemming van de aanwezigen leden wordt hij herkozen.  

- Er is een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Teye Marra en Anne Bouwmeester 
hebben aangegeven interesse te hebben in een bestuursfunctie binnen de SPR. Zij zullen 
beiden een half jaar meelopen met de bestuursvergaderingen om te zien of het hun ook 
past.  
Omdat Anne en Teye aspirantleden zijn, vinden er geen verkiezingen plaats, deze zullen in 
maart 2021 worden gehouden. 

 
8. Rondvraag en sluiting 
Geen vragen.  
18.42 sluiting Online ALV SPR 


