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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING AMERSFOORT SPORTFEDERATIE (ASF) 
 
Datum:    Donderdag 21 mei 2015  
Locatie:    Verenigingsgebouw CJVV 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2. Mededelingen 

 AIJV heeft zich afgemeld 

 Bezuinigingen: De Sport wordt  vooralsnog ontzien bij de bezuinigingen 

 Ontwikkelingen op gebied van de gebruikersovereenkomsten wordt als apart 
agendapunt behandeld 

3. Jaarverslag 2014/Begroting 2015  

 Deze is per pagina doorgenomen voor eventuele opmerkingen of vragen. Er zijn geen 
opmerkingen 

 Het jaarverslag is en begroting zijn goedgekeurd door de aanwezigen. 

4. Notulen ALV 22 mei 2014 2014  

 Deze is per pagina doorgenomen voor eventuele opmerkingen of vragen. Er zijn geen 
opmerkingen en vragen 

 Het verslag is goedgekeurd door de aanwezige leden  

5. Financieel verslag jaarverslag 2014  

De penningmeester heeft zich van wege andere drukke bezigheden teruggetrokken uit het 
bestuur.  Niettemin is er een financiële jaarrekening door het bestuur opgesteld. De 
jaarrekening is echter nog niet door de kascommissie goedgekeurd.  
In de kascommissie hebben zitting Marcel Pouwels en mevrouw Monar van de AIJV. Voorstel 
aan de leden is om de jaarrekening vast te stellen onder de voorwaarde dat kascommissie de 
jaarrekening goedkeurt en de leden daarvan op de hoogte worden gesteld. De aanwezige leden 
gaan akkoord hiermee. 
 
Voor 2015 zijn nog geen nieuwe kascommissieleden. Er zijn in de ALV geen leden die in de 
kascommissie willen plaatsnemen. HeT bestuur zal leden benaderen om in de kascommissie 
plaats te gaan nemen. 
 
Vraag:  ASF heeft minder uitgegeven dan gepland. Hoe zien de uitgaven er in de toekomst uit?  
ASF besteedt veel aandacht aan communicatie en daarvoor is veel geld nodig. De communicatie 
is een belangrijk punt bij de ASF. Het bepaalt de zichtbaarheid. De zichtbaarheid is een 
belangrijk aspect voor haar continuïteit. Het ziet ernaar uit dat de ASF voor het komend jaar wel 
het begrote bedrag zal uitgeven. 
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Vraag: hoe staat het met onbetaalde nota’s? 
Door het vertrek van de penningmeester zijn een paar contributienota’s onbetaald gebleven. 
Dat wordt alsnog geïnd. Dat gaat niet om een groot bedrag. 
 
Het bestuur is op zoek naar een penningmeester ai. Geschikte kandidaten kunnen worden 
aangemeld bij Juliette van Balen. 
 

6. Toekomst ASF  

 
SPORTNOTA – SPORTBELEID AMERSFOORT 
 
In 2013 werd  door de gemeente Amersfoort het sportbeleid geactualiseerd door middel van de 
Sportnota Amersfoort-F!T.  Als gevolg van de lobby van ASF is deze nota uitdrukkelijk 
opgenomen dat de sportverenigingen het cement vormen van de sportinfrastructuur in de stad: 
 
Citaat uit sportnota: 
 

 

 
 
 
BREDE STERKE SPORTVERENIGINGEN 
 
Met het beleid van de gemeente Amersfoort wordt meer zelfstandigheid en zeggenschap van de 
sportverenigingen in Amersfoort beoogd, bijvoorbeeld over de accommodaties/sportparken 
waar zij gebruik van maken. De ambitie is: “sterke brede verenigingen die de ruimte krijgen” en  
“zo veel mogelijk Amersfoorters sporten”. 
 
Van “sterke, brede” verenigingen wordt verwacht (of gehoopt) dat er ook andersoortig 
sportaanbod dan het traditionele competitie-aanbod wordt gerealiseerd. Dat kunnen 
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andersoortige lidmaatschappen zijn (alleen trainen, geen wedstrijden), andere vormen van sport 
(walking voetbal), andere vormen van lidmaatschap (alleen voor een cursusduur, bijvoorbeeld 
cursus hardlopen), andere vormen van aanbod (toernooien/evenementen van 1 dag, 
bijvoorbeeld een grachtenzwemtocht). 
 
Als van de verenigingen iets anders wordt verwacht/gevraagd, betekent dat ook voor ASF 
mogelijk een andere rol/invulling/structuur. Kortom, een kritische blik op eigen (gewenste) rol 
en functioneren. In 2014/2015 is daar met het traject “Stip aan de Horizon” invulling aan 
gegeven. 
 
 
STIP OP DE HORIZON ASF 
 

Tijdens de ALV geeft het bestuur tekst en uitleg aan de hand van een presenatie (bijgevoegd bij dit 
verslag). 

 
In het traject “Stip op de Horizon” is uitvoerig nagedacht en gesproken over rollen en taken van 
ASF en welke organisatievorm daarbij het beste zou passen. Er is een vergelijking gemaakt met 
de sportraad VSU in Utrecht, er is een werkbezoek geweest naar VSU en een aantal 
omniverenigingen in Utrecht (november 2014). 
 
 
DOEL: BEHARTING BELANGEN SPORTERS ZONDER WINSTOOGMERK 
 
Met betrekking tot doel, dan wel rol, is duidelijk naar voren gekomen dat ASF de belangen 
behartigt van alle niet commerciële sport in Amersfoort, de sportaanbieders zonder 
winstoogmerk.  
 
Het gaat daarmee om zogenaamde gebonden en ongebonden sporters. Ongebonden sporters 
zijn bijvoorbeeld mensen die meedoen met een loop- of fiets evenement georganiseerd door 
een organisatie zonder winstoogmerk. Dit wordt bevestigd door de ALV. 
 
Leden zijn:  

(i) de sportverenigingen die aangesloten zijn  via hun eigen sportbonden bij NOC*NSF ; 
(ii) en leden kunnen – conform statuten ASF –ook organisaties zijn die “op het gebied van 

de sport in de meest ruime zin een functie vervullen en geen winstoogmerk hebben.” 
(artikel 5 Statuten ASF). Dit kunnen bijvoorbeeld de stichtingen zijn die inmiddels 
bestaan rondom loop en fiets evenementen in Amersfoort. 

 
Het doel van ASF zoals geformuleerd in haar statuten blijft daarmee onveranderd:  
 

Artikel 3: 
De Sportfederatie stelt zich ten doel: 
1. behartiging van de belangen van haar leden op sportgebied in de ruimste zin van het woord 
2. het bevorderen van de sport in al haar verschijningsvormen 
3. het bevorderen van doelmatig sportbeleid in de gemeente Amersfoort. 
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ORGANISATIEVORM 
 
Een centrale vraag met betrekking tot de organisatievorm bleek uiteindelijk of ASF wel of niet 
conform voorbeeld Utrecht zelf een professioneel ondersteunend bureau met betaalde 
professionals wilde zijn of hebben. 
 
Het bestuur heeft twee varianten voorgelegd aan de ALV: 
 
Model A: waarin ASF overgaat tot inrichting van een eigen ondersteuningsbureau met betaalde 
professionals; daarmee ook zelf overgaat tot het uitvoeren van sportactiviteiten en 
evenementen. 
 
Of Model B: waarin ASF vrijwillig blijft, maar regie danwel invloed heeft op de uitvoering van het 
sportbeleid. 
 
Dit laatste model heeft de voorkeur van het bestuur.  
 

 
 
 
De voordelen van dit inspraakmodel voor de clubs: 

- Euro’s worden effectiever in de sport 
- Scheelt tijd 
- Ondersteuning waar je wat aan hebt 
- Vrijwilligersbeleid 
- Groei omzet/leden – nieuwe leden = borging continuïteit van je club, mogelijk nieuw 

kader/nieuwe vrijwilligers 
 
De voordelen van dit inspraakmodel voor de gemeente (als partner van): 
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- Clubs gaan gemeentelijk beleid ondersteunen en uitvoeren 
- Meer Amersfoorters sporten – doelgroepen bedienen 
- Sterke clubs die sportdeelname borgen 

 
 
De organisatie en bestuurlijke inrichting van ASF zou er daarmee als volgt kunnen uitzien: 

- ALV -Ledenvergadering 
- Bestuur 

- Dagelijks bestuur – vrijwilligers 
- Algemeen bestuur – “ASF representatives” , vrijwilligers  

 
Ondersteund door: 

- Communicatieprofessional – zichtbaarheid clubs en ASF 
- Flexibele schil: experts op vakgebieden (fiscaal/juridisch etc.) 

 
 
 
De ALV stemt in met dit inspraakmodel. Het bestuur zegt toe dit model verder uit te werken en 
in een eerst volgende vergadering aan de ALV te presenteren.  
 
 
 
 7. Huurovereenkomsten – ondernemende verenigingen 
 
Nieuwe gebruikersovereenkomsten vloeien voort uit een lang gehoopte wens. Het is de 
bedoeling dat alle verenigingen contracteren onder dezelfde voorwaarden en wat voor een 
activiteiten zij kunnen ontplooien (bijv BSO of Bedrijfssportdag) zonder dat SRO daarvoor extra 
kosten in rekening brengt. 
 
Er is een huurcommissie gekomen die bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van 
Sportverenigingen en ASF, die in de slag zijn gegaan met de SRO. De huurcommissie had een 
onafhankelijk voorzitter.  
Men is het eens geworden en met de SRO is afgesproken dat zij alle verenigingen verder zou 
inlichten. Dit is nog niet gebeurd, waarschijnlijk omdat de sportverenigingen nog bezig zijn met 
de zogenaamde demarcatielijsten. Hier moet echter niet op gewacht worden. 
 
Het is de bedoeling dat snel vervolggesprekken plaatsvinden met de gemeente. In de 
huurovereenkomst staan nog een aantal zaken die per vereniging verschillen zijn en moeten 
worden rechtgetrokken. 
 
Voor de binnensporten is nog geen gebruiksovereenkomst beschikbaar. Het is de bedoeling dat 
die er te zijner tijd ook komt  

 
 
8. Welkom nieuw leden ASF 
Er hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld: 
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- Zaalvoetbalvereniging De Plank 
- Zwemvereniging Zv Hoogland 
- Duikclub Thalassa 

 
De ALV gaat akkoord en heet de nieuwe leden van harte welkom in de ASF. 
 
 
 
Vraag: Hoeveel verenigingen zijn er lid van de ASF? 

 Ongeveer 90% van de sportverenigingen in Amersfoort is lid van de ASF. Niet lid zijn 
vooral de zaalvoetbalverenigingen en de bridgeverenigingen. De contributie van EUR 
50,- per jaar is voor deze verenigingen relatief hoog, vaak zijn het kleinere verenigingen 
met weinig leden en weinig budget. Indien zij weinig leden hebben kunnen ze wel 
reductie krijgen op hun contributie, zoals de scrabble vereniging onlangs heeft 
gekregen. De kanopolo-club is afgelopen jaar lid af geworden. 

 
9.  Bestuursverkiezing 
 
Siebolt Bennema wordt voorgesteld als secretaris van het bestuur. Hij heeft het afgelopen half 
jaar reeds meegedraaid als secretaris ai. De ledenvergadering  gaat akkoord met zijn benoeming. 
 
De positie van penningmeester is vacant, maar het bestuur is hard op zoek naar invulling van die 
functie en zal zo mogelijk deze tussentijds invullen. 
 
Dagelijks Bestuur: 
Voorzitter: Juliette van Balen 
Plv voorzitter: Joost Bos 
Secretaris: Siebolt Bennema 
 
AB-leden: 
André hielckert 
Gerrit Nieuwenhuizen 
Mark van Spriel 
 

10.       Rondvraag 

Vraag Fred Stam (niet aanwezig):  Welke beleid is er bij de ASF beleid voor het maken van video-
opnames/foto’s  bij de wedstrijden van sportverenigingen? 
 

 De mate waarin video-opnames zijn toegelaten bij een sportwedstrijd of evenement, 
wordt bepaald door de organisatie van het evenement. Meestal is dat de 
sportvereniging dus zelf. Voor evenement  

 
Vraag: Is VOG-beleid overal ingevoerd bij de sportverenigingen? 
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Ja, is verplicht voor alle trainers/coaches bij al veel sportverenigingen, maar veel 
sportverenigingen zijn ook nog op zoek hoe ver je daarin moet gaan. In principe geldt het voor 
allen die met jeugd te maken hebben. 
 
Opmerking August de Vries: Maakt bestuur complimenten voor het vele werk  
  
11.  Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en bedankt de leden voor hun aanwezigheid.  
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PRESENTIELIJST 

 
Aanwezigen    
August de Vries   MIA 
Erik Smit    Zv Hoogland 
Rutger Stam    Zv Hoogland 
Piet Labee    (Quick) 
E.M. Roos    Aqua-Holic  
Freek Abma   Oud bestuurslid 
Herman van Vlasakker  Cobu Boys 
Hubert Fermina   Altis 
Henk Nagelhout   CJVV 
Juliette van Balen  DB, voorzitter 
Joost Bos   DB, vice-voorzitter 
Siebolt Bennema  DB, secretaris ai 
Andre Hielckert   AB 
Gerrit Nieuwenhuizen  AB 
Mark van Spriel   AB 
 


