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Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Heuvelrug Sport Initiatief  

20 juni 2016  

in Tennis & Business Center Heuvelrug, Doorn. 

Aanwezig: Blue Arrows: E. van Steenderen; DTC: C. van Beek; Pink Panthers: B. van Donselaar; 

Shinty: I. De Geus en A.Lammen; HSI: Bob van Lierop; SFD/HSI: W. Cassée & G. Nijenmanting, 

HDS: J. Donath; Hemur Enge: J. Bode;  KC Doorn: J.W. Briedé; Doornsche IJsclub: T. Schippers & A. 

Porté, ZC Woestduin: V. Kartman-Herrot, Doornse Hockeyclub: K. Oyevaar, HSI/BC Doorn: W. 

Pot, SDS: H. Arts, LTVM: R. Bokx, DEV Doorn: R. van Woerkom, SVVM: R. Klein; Ludenti: G. Van 

Wijk en M. Langelaar; De Haaskamp: H. Honders 

Afwezig met afmelding: Amerongse TV FC Driebergen, DTV Smash, Dalto Gym, SV Spirit, CKV 

Dalto, Unitas Doorn, MHC Maarn, Bridgeclub Doorn 

Afwezig zonder melding: SV Driebergen, Manger Cats, TV Risenborgh, Z&PC de Zwoer, DVSA, , 

Enervo Volleybal, BK Maarn, Volleer, Larsheim Tennis 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Bob van Lierop opent omstreeks 20:07  de vergadering.  Wim Cassée zal de 

verslaglegging verzorgen. 

 

a. Goedkeuring agenda 

De in de uitnodiging voorgestelde agenda wordt goedgekeurd. 

 

b. Goedkeuring notulen 11 november 2015 

De ze notulen worden goedgekeurd. 

 

c. Mededelingen 

i. Sinds de vorige algemene ledenvergadering heeft 3x overleg 

plaatsgevonden met de wethouder en is het bestuur van HSI 5x bijeen 

geweest. 

 

ii. Tennisharmonisatie blijft een doorlopend dossier. Aanvankelijk dachten 

we dat de tennisverenigingen tot een gemeenschappelijke oplossing 

waren gekomen, waarmee allen konden leven.  

 

iii. Het Sportgala is uitvoerig geëvalueerd. Daarbij hebben we een aantal 

suggesties gedaan om het gala aantrekkelijke te maken voor de sporters: 

meer sport en minder politieke elementen. 

 

iv. Buurtsportcoaches hadden we graag op de oude wijze willen behouden 

voor de verenigingen. We constateren nu dat er minder nadruk is komen 

te liggen op verenigingsontwikkeling. Als vertegenwoordiger van de 

georganiseerde sport op de Heuvelrug staan we natuurlijk in de eerste 

plaats voor het sportverenigingsleven. Er is nog geld over van de “boedel” 

van de Stichting UHREO. Deze gelden zijn teruggevloeid naar de 

gemeente en zijn geoormerkt voor de sport. Daarmee zij deze gelden 
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behouden en vloeien ze niet in de algemene middelen.  

 

v. Het bestuur roept verenigingen op om zaken die een keer (extra) onder 

de aandacht van de wethouder / gemeenteraad gebracht moeten worden, 

te melden bij het bestuur van HSI. Doe dit bij voorkeur dan via de 

plaatselijke vertegenwoordigers. Daarmee kunnen we ook namens het 

collectief meer gewicht in de schaal leggen. 

 

2. Financiën  

Het bestuur meldt dat eind november 2015 de penningmeester pet onmiddellijke ingang 

zijn functie heeft neergelegd. Het bestuur beschikt sindsdien over de over de 

bankrekening; pas sinds kort over de boekhouding. 

 

a. Jaarrekening over 2015 

De boekhouding over 2015 is zoals gemeld sinds kort weer in handen van het 

bestuur. Opgemerkt wordt dat vorig jaar HSI is omgezet van een stichting in een 

vereniging. Daarbij is de rechtspersoon voortgezet en dus alleen van karakter 

gewijzigd. Mogelijk heeft dit nog implicaties voor de jaarrekening over 2015. 

 

Het bestuur verzoekt daarom aan de algemene ledenvergadering om uitstel te 

verlenen tot het opstellen en vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 

over 2015 met de maximale wettelijke termijn van 6 maanden, eindigend op 30 

november 2016. De voorzitter brengt dit verzoek in stemming. 

 

De algemene vergadering besluit met algemene stemmen om zes maanden uitstel 

te verlenen het opstellen van de jaarrekening en de vaststelling ervan door de 

algemene ledenvergadering. Deze termijn loopt af op 30 november 2016.  

 

Dit betekent dat er een algemene ledenvergadering zal worden gehouden in 

november 2016. Als voorlopige datum is 15 november 2016 voorgesteld. Het 

bestuur zal de definitieve datum daarvoor vaststellen. 

 

b. Begroting  

Het bestuur verwijst naar de in november 2015 vastgestelde begroting en de 

daarbij vastgestelde contributie van €30,- per lid per jaar. Volledigheidshalve 

wordt vermeld dat de vermogens van de vereniging Sportfederatie Driebergen-

Rijsenburg en de Stichting Doornse Sportraad ter beschikking staan aan de 

afdelingen HSI-Driebergen-Rijsenburg respectievelijk HSI-Doorn, waaruit zij 

voorlopig de contributies zullen voldoen namens de betrokken plaatselijke 

sportverenigingen. Het is de bedoeling dat deze gelden binnenkort als 

geoormerkte gelden aan HSI in beheer zullen worden gegeven.  
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c.  

3. Bestuurswijzigingen 

Het bestuur van HSI wordt gevormd door de voorzitters van de plaatselijke afdelingen 

van HSI en een door de algemene ledenvergadering daartoe door het bestuur 

voorgedragen onafhankelijke voorzitter. Bestuurswisselingen in het HSI bestuur zijn 

daarom ingegeven door plaatselijke beslissingen. De volgende bestuurswisselingen zijn 

daarom per vandaag effectief: 

a. Leersum 

Jeroen Donath vervult namens HSI afdeling Leersum de vacature die is ontstaan 

met het vertrek van Arie van Leeuwen in november 2015. 

 

b. Amerongen-Overberg 

Henk Honders vervult namens HSI afdeling Amerongen-Overberg de vacature die 

reeds enige tijd bestond. 

 

c. Driebergen-Rijsenburg 

Geert Nijenmanting neemt hier en nu de functie over van Wim Cassée die 

vanavond aftreedt als voorzitter van HSI afdeling Driebergen-Rijsenburg en 

tevens als vicevoorzitter van HSI. 

De voorzitter heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom. Hij spreekt Wim 

Cassée kort toe. Daarbij spreekt hij in het bijzonder zijn waardering uit voor het 

werk dat Wim veelal juist ook achter de schermen heeft verricht. Dat begon al in 

2005 bij de oprichting van HSI. Daarbij bleef Wim (toen als voorzitter van Shinty) 

nog bewust op de achtergrond. Nadat hij in het bestuur van de vereniging 

Sportfederatie Driebergen-Rijsenburg was verkozen, is hij altijd bezig geweest om 

HSI een duidelijke rol te geven als belangenbehartiger van alle sportverenigingen op 

de Heuvelrug. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in HSI als vereniging van de 

verenigingen (met een democratischer gehalte), zoals we HSI inmiddels nu kennen. 

Daarnaast is het fijn om te kunnen beschikken over piekfijne dossiers. Tenslotte 

dank voor alle vergaderingen die we mochten houden bij Wim in zijn kantoor op 

Stameren. Dat laatste zullen we uiteraard ook gaan missen.  

4. Overzicht activiteiten 2016 

Het bestuur geeft een kort overzicht van de activiteiten in 2016: 

• Sportgala 

• Lobby op verschillen de actuele onderwerpen die de sport(verenigingen) betreft, 

zoals sportzalen/capaciteit en gezamenlijke benutting ervan met scholen 

• Afwikkeling gelden uit UHREO 

• Borging en nakoming gemeentelijke toezeggingen uit het verleden (dit ter 

voorkoming van “bestuurlijke Alzheimer”) 

• Blijvende betaalbaarheid sportaccommodaties (sportvelden, -hallen, -zalen) 

• Website  

• Voorbereiding Sportbeleidsplan 2017-2022. 
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5. Sportbeleid 2017-2022 

Het is nodig om tijdig voordat de verkiezingsprogramma’s geschreven worden 

duidelijkheid te verschaffen aan gemeenteraad en –fracties hoe wij als gezamenlijke 

sportclubs aankijken tegen het (gemeentelijk) sportbeleid voor “verder dan” de 

komende raadsperiode. Dit betekent o.m.: 

• Het actualiseren van het sportbeleid (zoals weergegeven in “Sport in Beeld” en 

“HSI Sportbeleidsplan 2020”) 

• Duurzame exploitatiemogelijkheid in verhouding tot investeringen 

• Gezonde verenigingen en hun bijdrage aan de sport, bewegen en het 

verenigingsleven op de Heuvelrug 

• Overige actuele thema’s (bijv. water- en energieverbruik) 

De bestuur zal de verenigingen hierover in de loop van het jaar consulteren, om zo 

tijdig met een voldragen beleid te komen. 

6. Rondvraag en sluiting 

• Wat is het verschil tussen HSI en BSI? 

HSI (“wij allemaal dus”) is de “vereniging van alle sportverenigingen samen”, dat 

is een non-profitclub van, voor en door de sportverenigingen op deutrechtse 

heuvelrug en gaat over twee dingen: 

i. Belangenbehartiging door, voor en namens de sportverenigingen in het 

bijzonder in relatie tot de gemeente, die HSI ook heeft erkend als de 

spreekbuis van de sport in de gemeente. Dit ligt vast in een convenant 

tussen HSI en de gemeente; 

ii. Verbeteren van de onderlinge contacten en samenwerking tussen 

sportverenigingen onderling, zowel binnen de dorpskernen (via de 

plaatselijke afdelingen) als ook over verschillende verenigingen heen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van fiscale, exploitatie- en 

onderhoudsvraagstukken e.d.. 

BSI staat voor Bureau Sport Impuls en is een commercieel bedrijf aan wie de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug de besteding van een deel van haar beleid op het 

gebeid van sport, spel, bewegen en een gezonde leefstijl heeft uitbesteed. Deze 

activiteiten worden gefinancierd uit gemeentelijke- en rijksgelden. BSI heeft 

daarbij de rol overgenomen van UHREO, die vanuit dezelfde gelden werd 

gefinancierd. 

 

• Jeugdsportfonds  

Ludenti meldt betrokken te zijn bij het jeugdsportfonds en wil graag met andere 

verenigingen ervaringen delen. 

 

• Gemeentelijke belastingen 

De sportverenigingen op de Woerd hebben verveleden ervaringen met BGHU, nu 

de gemeente de inning van de OZB heeft overgedragen aan BGHU. Men vraagt 

zich af of andere verenigingen dit herkennen en zouden graag kijken of er 
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gezamenlijk opgetreden kan worden. 

 

• Unitas Doorn 

Het nieuwe bestuur van Unitas worstelt met de verhoudingen met de gemeente, 

zeker naar aanleiding van de discussie over de gymzaal bij de Kameleon. Men wil 

HSI in ieder geval bedanken voor de hulp tijdens de bouwgesprekken en nazorg 

in dit traject. 

 

• Weten wat er speelt 

Het is belangrijk dat HSI tijdig weet wat er speelt; liever nog: wat er gaat spelen. 

Een goed voorbeeld is de vervanging van sportvelden. 

 

• Onderhoud Kunstgras 

DEV Doorn maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderhoud van haar vrij 

nieuwe kunstgrasvelden. Men vraagt of andere verenigingen dit herkennen en 

om de ervaringen uit te wisselen. KC Doorn sluit zich hierbij aan. 

 

• Overleg Burgwal 

Hemur Enge en DVSA vragen zich af of andere verenigingen het ook herkennen 

dat de gemeente iedere overleg over onderhoud uit de weggaat. Dit wordt door 

De Haaskamp herkend. 

 

• Website HSI 

Aandacht wordt even gevraagd voor een eerste opzet voor de HSI Website. Dit 

gaat zowel over gewenste structuur als ook de inhoud ervan.  Het is de bedoeling 

om een openbaar- en een gesloten gedeelte neer te zetten. HDS biedt aan om 

eigen ervaringen te delen en mee te denken bij de realisatie ervan. 

 

• Amerongen 

Henk Honders meldt dat hij binnenkort het initiatief zal nemen om het overleg 

tussen de verschillende Amerongse clubs nieuw leven in te blazen. 

 

• SFD 

Geert Nijenmanting meldt dat binnenkort de SFD (vereniging Sportfederatie 

Driebergen-Rijsenburg) zal ophouden te bestaan. Bijna alle leden zijn inmiddels 

overgestapt naar HSI. Wanneer de laatste over is, dan heeft SFD geen leden meer 

en houdt zij van rechtswege op te bestaan. Dit is dan ook geheel in lijn met wat 

de Driebergse verenigingen op 11 november vorig jaar hebben afgesproken. 

 

De voorzitter constateert dat niets meer aan de orde is en daarmee sluit  Bob van Lierop 

omstreeks 21:20 de vergadering. 

 

Aldus goedgekeurd op [15 november 2016] 

 


