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Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging Heuvelrug Sport Initiatief 
29-6-2017 

in Tennis & Business Center Heuvelrug, Doorn.

Aanwezig: HSI;B. van Lierop, HSI/BC Doorn; W. Pot, HSI/Haaskamp; H. Honders KC Doorn; P. 
Niekerk en R. Korpel, ZC Woestduin; A. Leppink, DTC/Sportcentrum de Woerd;C. van Beek, 
Doornsche IJsclub; A. Porte, Larsheim; J. van Oostrum

Afwezig met afmelding: Alle leden uit Amerongen, Doornse Golfclub; Bridgeclub Doorn; Unitas 
Gym Doorn, R. Bokx (HSI Maarn)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter Bob van Lierop opent om 20:05 uur  de vergadering.  Willem Pot zal de 
verslaglegging verzorgen.

a. Goedkeuring agenda
De in de uitnodiging voorgestelde agenda wordt goedgekeurd.

b. Goedkeuring notulen ALV 28-11-2016
Deze notulen worden goedgekeurd.

c. Mededelingen

De mededelingen worden samen met  de rondvraag (punt 5) behandeld.

2. Financiën 

a. Jaarrekening over 2015/2016
Willem Pot reikt in de vergadering de jaarstukken 2015 / 2016 en het verslag 
van de financiële commissie uit. Hij licht de cijfers op de Balans en het Baten- en 
lasten overzicht toe. Door de ALV wordt vastgelegd dat er geen stukken van voor 
2015 voorhanden zijn.

De leden verlenen decharge voor de jaarstukken van 2015 en 2016. Willem Pot 
dankt Cees van Beek voor zijn assistentie in deze.

b. Begroting 

De door W. Pot opgestelde begroting wordt goedgekeurd.

3. Beleidsplan Sport 2017 – 2025
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Bob van Lierop licht het updaten van het beleidsplan toe aan de hand van verschillende 
voorbeelden. Met het up to date beleidsplan zal HSI de verschillende raadsfracties langs 
gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Jacques van Oostrum oppert het idee om een half jaarlijkse nieuwsbrief te versturen om 
HSI onder de aandacht te brengen en te houden. Het bestuur neemt dit idee in 
overweging. 

Cees van Beek mist in het beleidsplan de duurzaamheid zoals LED verlichting. Bob van 
Lierop meld hierop dat duurzaamheid wel degelijk de volle aandacht van HSI heeft; HSI 
neemt ook plek in een gemeentelijke werkgroep hierover.

Vanuit de leden komt het voorstel om de ALV in mei te doen. Het bestuur neemt dit idee 
in overweging.

4. Terugkoppeling activiteiten 2017

 HSI heeft zitting in de participatiegroep Mariniers Terrein.

 Bij de problematiek rond de exploitatie van sporthal Steinheim heeft HSI een 
voortrekkende rol gespeeld. Eind 2016 zijn de problemen aangepakt en is er 
door gegaan met een andere exploitant. Inmiddels is er een aanbesteding 
uitgezet waarbij HSI nauw betrokken is met de besluitvorming.

 Sportgala : HSI heeft de voordracht, foto’s en uitreiking van de nominaties 
geregeld.

 Robbert Bokx heeft een website voor HSI gemaakt. Alle input van leden is 
welkom.

 HSI heeft de kwestie rond de OZB voor gebruikers aangekaart bij de gemeente 
voor uitleg.

 Inzake zwembad Woestduin : HSI is samen met de zwemclub opgetrokken en via 
HSI is de tussenliggende stichting blootgelegd waarna het overleg tussen Laco en 
de stichting op gang gekomen is.

5. Rondvraag / mededelingen

 Aan de leden wordt de opgave van de ledenaantallen gevraagd, liefst per mail

 Bob van Lierop vraagt aandacht voor de AH actie t.b.v. het werven van leden.
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 HDS krijgt een nieuw veld

 KC Doorn krijgt in 2019 mogelijk een nieuw veld in verband met nieuwe 
bondseisen

 Auke Porte merkt op dat de AED vaak onbekend is bij sportclubs en vraagt 
aandacht hiervoor. Als voorbeeld is de IJsclub in Doorn, waar de AED goed bekend is en 
ook van buitenaf bereikbaar. Ook geeft hij aan dat je samen met de Hartstichting hier op 
kunt trekken, ook voor het rookvrij maken van je vereniging.

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

Aldus goedgekeurd op […………………]
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