Inhoudelijk jaarverslag 2016
vereniging Arnhemse Sport Federatie

Arnhem, 1 mei 2017

Het bestuur van de vereniging
Arnhemse Sport Federatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

Geacht bestuur,
Ingevolge artikel 12 lid 3 van de statuten van de Vereniging Arnhemse Sport Federatie (ASF)
te Arnhem brengen wij u hiermede verslag uit over het boekjaar 2016. De
accountantscontrole is verricht door de heer F. Jongejan AA van Accountants Adviseurs
Jongejan.

1.1

Bestuursverslag

1.1.1

Algemeen

De Arnhemse Sport Federatie (ASF) is destijds voortgekomen uit de Stichting Raad van de
Sportbelangen.
De statuten zijn vastgelegd in een notariële akte van 2 oktober 1989. De Vereniging is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40124057.
De ASF stelt zich ten doel:
-

de behartiging van de belangen van haar leden op sportgebied in de ruimste zin van het
woord;
het bevorderen van de sport in al haar verschijningsvormen en het bevorderen van
doelmatig sportbeleid in de gemeente Arnhem.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of de voorzitter,
samen met de secretaris, of de voorzitter samen met de penningmeester.
In 2009 is door de ALV een wijziging van de statuten aangenomen aan de nieuwe opzet van
de ASF, terwijl tevens een convenant is ondertekend met de gemeente Arnhem over de
hernieuwde samenwerking. Deze statutenwijziging is niet notarieel verleden.

1.1.2

Activiteiten

In het werkplan voor 2016 heeft de ASF doelstellingen met bijbehorende resultaten
beschreven. Om de resultaten te kunnen realiseren heeft de ASF een subsidieaanvraag
gedaan van € 11.000,-.
In deze paragraaf wordt beschreven welke activiteiten de ASF heeft uitgevoerd.
1. Behartigen van zowel de collectieve- als de individuele belangen van de
Arnhemse sportverenigingen bij politieke besluitvorming,
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering.
2. Adviseren van sportverenigingen, zowel structureel als incidenteel, over
diverse onderwerpen die voor hen van belang zijn.
Werkgroep (tarieven en) subsidies
De ASF maakt vanaf 2013 deel uit van de gemeentelijke werkgroep (tarieven en)
subsidies en heeft het afgelopen jaar vanuit die hoedanigheid een actieve bijdrage
geleverd aan het ontwerpen van een nieuwe subsidieregeling voor verenigingen. Hierbij
heeft de ASF ook meegedacht over de wijze waarop de subsidieregeling kan bijdragen
aan vitale sportverenigingen.
Individuele belangenbehartiging en verenigingsadvies
Wat betreft de individuele belangenbehartiging heeft de ASF samen met sportbedrijf
Arnhem het jaarlijkse pakket van verenigingsondersteuning vastgesteld. Gedurende het
jaar is er afstemming geweest over hetgeen er speelde bij individuele verenigingen en
is waar mogelijk gezamenlijk opgetrokken. De ASF heeft waar nodig contact
opgenomen met verenigingen en hen van advies en/of de nodige ondersteuning
voorzien.
3. De gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorzien over
onderwerpen die relevant zijn voor een verantwoord sportbeleid. Het
adviseren heeft plaatsgevonden op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend
niveau.
De ASF heeft in 2016 de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd van advies voorzien
in relatie tot haar sportbeleid en de Arnhemse sportverenigingen. Hieronder kunt u
lezen op welke wijze dat heeft plaatsgevonden.
Bestuurlijk niveau
Adviseren van raadsleden
Het afgelopen jaar heeft de ASF in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen
diverse partijen van advies voorzien over sport in relatie tot hun partijprogramma.
Adviseren van de portefeuillehouder sport
Het bestuur van de ASF heeft het afgelopen jaar tweemaal overleg gevoerd met de
portefeuillehouder sport van de gemeente. Tijdens deze bestuurlijke overleggen is er
gesproken over diverse onderwerpen in relatie tot sport en beleid. De agenda’s hiervoor

zijn opgesteld tijdens het ambtelijk overleg, dat eveneens op reguliere basis heeft
plaatsgevonden.
Ambtelijk niveau
Adviseren afdeling Samenlevingszaken, Sport en Opvoeding
Er heeft één keer per kwartaal overleg plaatsgevonden met de beleidsmedewerkers van
de afdeling Samenlevingszaken, Sport en Opvoeding van de gemeente. Tijdens deze
overleggen is gesproken overleg lopende en toekomstige Arnhems sportbeleid en het
gevolg daarvan voor de sportverenigingen. Daarnaast is het overleg gebruik om de
opzet te maken van de agenda voor de bestuurlijk overleggen.
Operationeel niveau
Afstemming met sportbedrijf Arnhem
De ASF heeft het afgelopen jaar iedere zes a acht weken om tafel gezeten met één of
meerdere medewerkers van Sportbedrijf Arnhem. Tijdens dit overleg zijn de
operationele zaken besproken, zoals de adviestrajecten richting verenigingen,
ontwikkelingen bij verenigingen, het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten etc.
Daarnaast is ook het beleid op het gebied van verenigingsondersteuning besproken.
Het jaarplan verenigingsondersteuning is hierbij een terugkerend onderwerp op de
agenda.
4. Geven van voorlichting
Het afgelopen jaar heeft de ASF, in samenwerking met sportbedrijf Arnhem, de
organisatie op zich genomen van een tweetal Arnhemse sportcafés.
Verdere voorlichting en/of informatieverstrekking over diverse onderwerpen en
actualiteiten aan sportverenigingen en Arnhemse inwoners heeft plaatsgevonden via
rechtstreekse correspondentie (mail) en door middel van onze website en social media.
5. Werkgeverschap van de gesubsidieerde arbeidskrachten
Sinds 1998 fungeert de ASF op verzoek van de gemeente als werkgever van
gesubsidieerde arbeidskrachten ten behoeve van de Arnhemse sportverenigingen. De
financiering van deze mensen vindt plaats door de dienst inwonerszaken van de
gemeente. In 2015 is dit geheel teruggebracht zodat geen personeel meer in dienst was
van de ASF.
6. Stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen onderling en
tussen sportverenigingen en het bedrijfsleven.
De ASF heeft een plan van aanpak gemaakt over de wijze waarop de samenwerking
tussen sportverengingen en het bedrijfsleven opgezet kan worden.

