
Vereniging Heuvelrug Sport Initiatief
Jagersdreef 74
3972 XH  DRIEBERGEN-RIJSENBURG
KvK 30210124

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging Heuvelrug Sport Initiatief 
28 november 2016 

in Tennis & Business Center Heuvelrug, Doorn.

Aanwezig: DTC: C. van Beek; SV Spirit: R. Looije; B. Weerdmeester; Zwem&Poloclub de Zwoer: 
N. van Veen; Enervo: G. Hummel; H. Hummel; Doornse Golfclub: E. Alften;  KCD: P. Niekerk; R. 
Korpel; ZC Woestduin: V. Kartman-Herrot; M. Ducheine;  TC Ludenti: G. Van Wijk; E.Kraaij; 
Doornsche IJsclub: A. Porté; ATV Amerongen: N. Meijer; SVMM: D. van Ravenswaaij;
Bestuursleden HSI: B. van Lierop (voorzitter); W. Pot (Doorn); G. Nijenmanting (Driebergen); R. 
Bokx (Maarn/Maarsbergen); H. Honders (Amerongen/Overberg); J. Donath (Leersum). 
Afwezig met afmelding: FC Driebergen; RC the Pink Panthers; Blue Arrows; DTV Smash; 
Doornse Sportraad; DEV Doorn; Hockeyclub Doorn; Bridgeclub Doorn; Unitas Gym Doorn.

1. Opening en mededelingen
De voorzitter Bob van Lierop opent om 19:30 uur  de vergadering.  Geert Nijenmanting 
zal de verslaglegging verzorgen.

a. Goedkeuring agenda
De in de uitnodiging voorgestelde agenda wordt goedgekeurd.
Aan de agenda wordt punt 1d toegevoegd: Website HSI.

b. Goedkeuring notulen 20 juni 2016
Deze notulen worden goedgekeurd.

c. Mededelingen

i. Sinds de vorige algemene ledenvergadering heeft het bestuur periodiek 
overleg gevoerd met de wethouder.  Belangrijkste gespreksonderwerpen 
waren de toestand en de positie van de zwembaden, de kunstgrasvelden, 
de belastingperikelen bij enkele sportverenigingen.
Vanuit de vergadering wordt meegedeeld dat de besturen van de 
zwemclubs (de Zwoer en Woestduin) de ontwikkelingen op de voet 
volgen.

ii. Het bestuur roept verenigingen op om zaken die (eenmalig of 
nadrukkelijk) onder de aandacht van de wethouder / gemeenteraad 
gebracht moeten worden, te melden bij het bestuur van HSI. Doe dit bij 
voorkeur via de plaatselijke vertegenwoordigers. Daarmee kunnen we 
ook namens het collectief meer gewicht in de schaal leggen.
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iii. Robert Bokx geeft een presentatie en toelichting op de website van de 
HSI, die onlangs tot stand is gekomen. De voorzitter moedigt de 
verenigingen aan om de content van de website regelmatig te raadplegen 
omdat er diverse en nuttige informatie is te vinden niet alleen over de 
HSI maar ook over de sportverenigingen in de verschillende dorpen. De 
HSI website is te vinden onder: www.HSI-sport.nl 

2. Financiën 
Het bestuur meldt dat door het vertrek van de vorige penningmeester een bestuurslid 
tijdelijk de financiën van de HSI heeft bewaakt. 

a. Jaarrekening over 2015
Willem Pot reikt in de vergadering een herziene versie van de jaarstukken 2015 
uit. Hij licht de cijfers op de Balans en het Baten- en lasten overzicht toe.

Op een vraag van de aanwezigen over de contributie wordt geantwoord dat over 
het jaar 2015 geen contributie is geïnd. 

Verder wordt opgemerkt dat het vermogen ultimo 2015 negatief is, maar 
uitgelegd wordt hoe dit is ontstaan en op welke termijn dit weer positief zal zijn.
Tenslotte wordt besloten dat de jaarrekening op dit moment niet wordt 
goedgekeurd en slechts ter kennisneming aan de vergadering is voorgelegd.
Besloten wordt dat op een volgende ALV de jaarstukken over 2015 worden 
goedgekeurd.

b. Begroting 
Willem Pot licht de posten op de begroting voor 2017 toe. 
Opgemerkt wordt dat de post “Aflossing Lening afdeling Doorn” geen kostenpost 
is maar een vermogensmutatie.
Een van de aanwezigen vraagt of de gemeente ook een financiële bijdrage 
verstrekt aan HSI. De voorzitter antwoordt dat wij dat principieel niet willen om 
onze onafhankelijke positie als HSI naar de gemeente te kunnen waarborgen. 

Verder doet een van de aanwezigen de suggestie om de HSI aan te melden bij de 
Rabobank Clubactie; langs die weg kan ook een bijdrage worden verkregen 
omdat HSI zich in de sportwereld manifesteert. 

Tenslotte wordt besloten ook de begroting voor 2017 voor kennisneming aan te 
nemen en goed te keuren in een volgende ALV. 

3. Bestuurswijzigingen
Het bestuur van HSI wordt gevormd door de voorzitters van de plaatselijke afdelingen 
van HSI; de voorzitter wordt door de ALV gekozen op voordracht van het bestuur.

De voorzitter doet een oproep aan alle leden van de vergadering om een penningmeester
te vinden binnen het bestuur van HSI; met name plaatst hij een oproep naar de clubs in 
Doorn.
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4. Overzicht activiteiten 2016
Het bestuur geeft een kort overzicht van de activiteiten in 2016 al dan niet in gesprekken
met de wethouder:

 Zwembaden;

 Sporthal Steinheim; vanuit de vergadering wordt teleurstelling geuit over de 
houding van de gemeente op dit dossier: het heeft er alle schijn van dat de 
gemeente meer oog heeft voor de sportmogelijkheden van de scholen dan voor 
de sportclubs. De huidige situatie rondom Steinheim wordt als erg 
onbevredigend ervaren.  De voorzitter deelt mee dat de wethouder heeft 
verzekerd dat uiterlijk 01-01-2017 de sporthal weer beschikbaar is. De 
vergadering roept het bestuur op om de druk op de gemeente nog verder op te 
voeren.

 Project over de toekomst van de Marinierskazerne.

 Sportgala 2017.

5. Aanpassing beleidsplan sport 2013-2020
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. Daarom wil HSI werken aan een nieuw of herzien sport 
beleidsplan voor de periode 2017 – 2025.

Vanuit de vergadering komt de vraag waarom een beleidsplan voor HSI nodig is. De 
voorzitter antwoordt dat in de afgelopen jaren gebleken is dat een door HSI 
geformuleerd sportbeleid richting geeft aan het te vormen sportbeleid binnen de 
gemeente.

De voorzitter loopt het bestaande beleidsplan op onderdelen door en roept alle 
aangesloten verenigingen binnen HSI op om bijdragen en/of onderwerpen te leveren 
naar het bestuur om daarmee het beleidsplan te vullen. Met name geldt dit voor 
onderdeel 4.4 in het huidige beleidsplan: “Sport in de breedte ontwikkelen”.

Een van de onduidelijkheden die in de vergadering naar voren komt is de follow up van 
de combifunctionaris. Het werk en het resterende geld is naar BSI gegaan, maar in de 
praktijk werkt dit nog niet goed. De ondersteuning naar de sportverenigingen laat te 
wensen over. De vergadering bepleit om BSI nadrukkelijk door HSI te (laten) bewaken.

Tenslotte wordt gevraagd om in het nieuwe plan meer aandacht te schenken  aan de 
‘verduurzaming van de sportlocaties’.

Bij onderdeel 6 van het huidige plan worden enkele nieuwe speerpunten genoemd voor 
het nieuwe beleidsplan: duurzaamheidsbeleid (o.a. LED verlichting op sportterreinen); 
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de faciliteiten op het terrein van de marinierskazerne bewaken t.b.v. het sportbeleid in 
de gemeente UH.

De voorzitter deelt mee dat een speciale ALV zal worden uitgeschreven in 
februari/maart 2017 om het nieuwe beleidsplan te presenteren aan de 
sportverenigingen. Dit plan moet als input dienen voor de verkiezingsprogramma’s die 
de politieke partijen in die periode gaan opstellen.

6. Rondvraag en sluiting

 Gemeentelijke belastingen
De heer Beek (DTC) vraagt of meer sportverenigingen zijn ´verrast´ met 
aanslagen WOZ. Hij heeft aanslagen hiervoor ontvangen voor zowel het 
eigenaarsdeel als het gebruikersdeel. De aanslag die hij nu heeft ontvangen 
wijken fors af ten opzichte van die over 2015. De voorzitter vraagt de 
verenigingen soortgelijke gevallen te melden aan het bestuur. 

 Marinierskazerne. 
Gevraagd wordt naar de ontwikkelingen m.b.t. de marinierskazerne. De 
voorzitter deelt mee dat hij nauw contact heeft met de projectleider, de heer 
Bosma. Verder vindt op 15 december a.s. een gemeenteraadsvergadering plaats 
waarin nadere uitspraken worden gedaan over de toekomst van dit terrein. 

 Zwembaden.
De aanwezige bestuursleden van de zwembaden de Zwoer en Woestduin dringen
er bij het bestuur op aan de besluitvorming over de baden te versnellen. Men wil 
graag op korte termijn weten in welke richting de gemeente denkt over de 
toekomst van de beide zwembaden.

De voorzitter constateert dat niets meer aan de orde is en sluit  omstreeks 21:30 de 
vergadering.

Aldus goedgekeurd op […………………]
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