Notulen ALV Sportraad 3-6-2020
1. Opening voorzitter
Frans opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dank aan HSV voor het beschikbaar stellen
van hun locatie en de daarvoor te treffen maatregelen als gevolg van het Coronavirus.
2. Mededelingen
Aanwezig: vertegenwoordigers van 12 leden, te weten:
 TC Heiloo United
 HZV
 Keurenpracht
 Zwemclub de Spetters
 VV HSV
 HV de Terriers
 AV Trias
 Vennewater Badminton
 Flashing Heiloo
 Sportinstuif 55+ Heiloo
 VV Effect
 TV Het Vennewater
De kandidaat-bestuursleden stellen zich voor. Er is bericht van verhindering ontvangen van Joep
Hooijschuur vanwege verkoudheid. Daarnaast hebben de Boscrosser een bericht van verhindering
gestuurd. Wel is van de Boscrossers een getekend stemformulier ontvangen.
3. Verslag vergadering d.d. 22-1-2020
Het verslag wordt unaniem en zonder aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld.
4. Financieel Jaarverslag 2019
Het financieel jaarverslag over 2019 is opgesteld door Rob van Truin. De overdracht aan de nieuwe
penningmeester heeft nog niet plaatsgevonden omdat deze benoeming pas voor vanavond op de
agenda staat. Voorgesteld wordt om de kascontrole uit te voeren nadat de overdracht heeft
plaatsgevonden. De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel om het financieel jaarverslag
goed te keuren en vast te stellen onder het voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de
kascommissie.
5. Begroting 2020
Nadat de overdracht van de administratie heeft plaatsgevonden zal de nieuwe penningmeester een
begroting voor 2020 opstellen. De voorzitter stelt voor om voor 2020 geen contributie te heffen. De
vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Met dit uitgangspunt zal de begroting worden opgesteld.
6. Relaas van de voorzitter
Via het bij de stukken gevoegde document is verantwoording afgelegd over de activiteiten die de het
bestuur van de Sportraad en haar sympathisanten hebben uitgevoerd. Via De Boscrossers is de vraag
binnen gekomen of de Sportraad betrokken is bij het onderzoek “Sportstroom” (= het vervangen van
buitenverlichting door LED). Dit onderzoek is bij de Sportraad niet bekend. Sybren van Dokkum geeft
aan dat dit onderdeel van het Sportakkoord zou zijn. Dit is evenmin bekend.
De diverse onderdelen worden door de betrokken Sportraad-sympathisanten nader toegelicht. Ton
Mosheuvel zal als lid van de stuurgroep de uitvoering van het Sportakkoord bewaken.
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Hans de Visser geeft een toelichting op de stand van zaken m.b.t. de 2e sporthal; het onderzoek is
afgerond en de uitkomsten worden 4 juni aan de Commissie MZ gepresenteerd. Ton Verberne merkt op
dat er wel erg veel aandacht naar de 2e hal gaat. Hans de Visser geeft aan dat de Sportraad zich bezig
houdt met de vereniging overstijgende onderwerpen, maar dat het merendeel van het werk is
uitgevoerd door de betrokken verenigingen.
Hill Wardenburg geeft een toelichting op het uitgevoerde flitsonderzoek naar de financiële gevolgen van
de Coronacrisis. Aan het onderzoek hebben 28 verenigingen mee gedaan waarvan 14 niet-leden. Deze
laatste groep zijn over het algemeen kleine tot zeer kleine verenigingen. Naar verwachting zal Hill
worden benoemd in de gemeentelijke Taskforce om de belangen van de sportverenigingen te
behartigen.
De komende periode zullen de concepten van het convenant met de gemeente en het missiedocument
nader worden uitgewerkt. In de concepten hebben de kandidaat-bestuursleden feitelijk hun visie
verwoord waarmee zij de komende periode aan de slag willen gaan. Dit impliceert dat er naast
sportverenigingen ook ruimte voor scholen en welzijnsinstellingen moet komen om lid te kunnen
worden van de Sportraad.
7. Voorstel en besluit door de vergadering
De voorzitter verzoekt vervolgens om de stemformulieren in te vullen en in te leveren. Na ontvangst en
controle blijkt de vergadering (alsmede de Boscrossers) unaniem in te stemmen met de aanpak zoals
verwoord in het relaas van de voorzitter. Daarnaast zijn de voorgestelde personen unaniem gekozen tot
bestuurslid van de Sportraad. Het bestuur ziet er dan als volgt uit:
Frans Endel, voorzitter
Ton Mosheuvel, vice-voorzitter
Hans de Visser, secretaris
Hill Wardenburg, penningmeester
Joep Hooijschuur, lid
Daarnaast zullen Annelies Hellingman en Chris de Veth ondersteuning verlenen.
8. Rondvraag
Peter Croux vraagt of het mogelijk is om de statuten rond te sturen. De statuten zullen met de notulen
worden meegezonden. Tevens zal gekeken worden in hoeverre de website kan worden geactualiseerd.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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