Notulen
Onderwerp: Sportcafé + algemene ledenvergadering ASF
Datum:
17 januari 2018
Locatie:
Sportcentrum Rijkerswoerd
lAanwezig:

Noud Hooyman
Wim Bongers
Fred Kloet
Ed van Laar
Martijn van Duuren
Matthijs de Bruin

VDZ
TV.Schaarsbergen
AVF
VV.Eendracht/avf
Volar
HCM Arnhem

Cathrien de Pater
Jeroen Boon
Arjan Davids
Tom van der End
Jacco v/d Kaa
Vincent van Gulpen
Rob Gelink
Andre Besseling
Hans Takke
Adrie van Beek
Mark de Wijs

Aikidostichting
Arnhem Eagles
Esa Rijkerswoerd
Agillitas
Agillitas
EKCA
BC Gova
DFS
DFS
SV de Paasberg
Hippo - Campus

1. Opening
Eric opent de vergadering en deelt de agenda met de aanwezigen. Eric opent door kort
de huidige situatie van de ASF te schetsen.
2. Huidige situatie
De aanwezigen gaan uiteen om de belangrijkste (gemeenschappelijke) kenmerken en
succesfactoren te achterhalen. Een aantal verenigingen willen meer inzetten op het
"verenigen", terwijl een aantal gemeenten juist sterk is op het verenigen binnen de club.
3. Jaarplan 2018
Middels een brainstorm wordt de groep gevraagd om op een aantal post-ist te
beschrijven welke activiteiten men wenst uitgevoerd te zien door de ASF. Daarnaast
wordt gevraagd welke communicatiemiddelen men graag gebruikt om in contact te staan
met de ASF.
Men ziet graag de volgende activteiten: Netwerken en ontmoeten, scholingen, collectieve
belangenbehartiging richting de gemeente, onderzoek en vertaling naar de praktijk en
kennisdeling.
De leden worden graag geinformeerd en op de hoogte gehouden per e-mail. Daarnaast
is het wenselijk om vooral via de website nieuws te delen en de basisinformatie over de
ASF op te nemen alsmede te documenteren.

4. Pamflet
Het pamflet is gedeeld en wordt met de aanwezigen besproken. Een aantal
opmerkingen:
- Percentage is 63% en niet 78%
- Als je subsidie wilt moet je een VOG aanvragen (wat zwaar aangezet). Wilt niet
zeggen dat er niks meer kann gebeuren. Enigszins nuanceren.
- Open Club; niet per definitie altijd maatschappelijk georienteerd.
Bij samenstellen van pamflet, dient de input veelal opgehaald te worden bij de
verenigingen en sportbedrijf, maar moet ASF ondertekenaar zijn van het document.
Actie: Pamflet op de website plaatsen.
5. Aanvullingen ALV
De concept-statuten zijn gedeeld met de aanwezigen. Bij de volgende ALV is het de
bedoeling om de statuten formeel ter besluitvorming voor te leggen aan de leden.
Actie: Convenant meesturen aan de leden en op de website plaatsen.
Het jaarplan 2018 wordt na de ALV opgesteld door het bestuur van de ASF. Hierin wordt
een deel van de bestemmingsreserve bepaald dat kan worden ingezet als
kwaliteitsimpuls. Voorstel is om gemiddeld 10.000 euro per jaar in te zetten.
6. Vragen
WOZ
Verenigingen worden belast als bedrijf. Dit kost erg veel (te veel) geld. Vraag of wij als
ASF richting de gemeente een voorstel kunnen doen om de WOZ voor verenigingen te
compenseren. Voorstel is om het onderwerp te agenderen voor een van de volgende
themabijeenkomsten.
Huurkosten
Voor sommige sporten is het wenselijk om flexibeler gebruik te maken van de
accommodaties. Huur is een erg grote kostenpost en de beschikbaarheid van
accommodaties in Arnhem wordt steeds minder. Voorstel is om het onderwerp te
agenderen voor een van de volgende themabijeenkomsten.
7. W.v.t.t.k.
Er wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat de website up-to-date wordt gehouden.
8. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

