Agenda en notulen
Onderwerp:

Algemene ledenvergadering Arnhemse Sport Federatie (ASF)

Aanwezig:

Stichting Gym en Turnen, Arnhemse Voetbal Federatie, Arnhem Eagles,,
Arnhemse Luchtvaart Club, Aikido Stichting Arnhem, Omar gym,
Sportbedrijf Arnhem, Oost-Arnhem, AZ2000, Fitness & Health Kronenburg
Vanuit de ASF: Eric, Mike, Eva, Joep en Marit.
Donderdag 15 april 2021 (aanvang 19.30 uur, eindtijd 20.30 uur)
Digitaal

Datum:
Locatie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.Opening
Jaarrekening 2019
Werkplan en begroting 2021
Ontwikkelingen ASF
a. Toekomst en rol ASF t.a.v. Sportakkoord
b. Toekomstplannen ASF
Benoeming en verkiezing bestuursleden
a. Eva Heijnen
b. Joep Tiernego
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
W.v.t.t.k.
Afsluiting

Donderdag 15/4

Opening:
Eric heet iedereen van harte welkom bij de ALV van de ASF. De agenda wordt besproken
en er wordt gevraagd of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Die zijn er niet.
Vervolgens wordt gevraagd hoe het met de clubs gaat op het moment. De clubs delen
een voor een hoe ze de huidige crisis doormaken. Rode draad van de updates: het is een
rare tijd, maar clubs doorleven het prima en redden zich nog altijd goed. Over het
algemeen ook financieel gezond.
Jaarrekening 2019:
In de jaarrekening staat dat de ASF een besloten vennootschap is, dit moet worden
aangepast. Verder heeft niemand documentatie ontvangen. Hierop is besloten om de
ALV door te schuiven en cruciale alle informatie tijdig toe te sturen.
Benoeming en verkiezing bestuursleden:
Eva Heijnen stelt zich voor. Heeft heel haar leven gesport en voetbalt nu bij VDZ waar zij
tevens lid is van het bestuursteam van VDZ. Is junior onderzoeker bij het Mulier
Instituut. Gaat zich binnen de ASF bezighouden met onderzoek en data in de sport.
Joep heeft heel zijn leven gesport. Is ook Sportburgemeester geweest in Arnhem. Werkt
momenteel bij HAN Sport en bewegen en draait diverse projecten in Arnhem. In
samenwerking met Sportbedrijf allerlei projecten, samen met studenten. Gaat zich
vanuit de ASF bezighouden met netwerkontwikkeling vanuit het bestuur.

Opmerking: de statuten moeten meer gevolgd worden bij benoeming en verkiezing van
bestuursleden. Men moet zich kunnen aanmelden en ook tegenkandidaten kunnen
leveren.
Alle aanwezigen zijn akkoord met het toetreden van Eva en Joep als nieuwe bestuurders.
Bij algemene stem zijn beiden toegevoegd aan het bestuur als algemeen bestuurslid.
Gemeenteraadsverkiezingen:
Er zijn ideeën om in aanloop naar de verkiezingen 2022 initiatieven uit te rollen om
aandacht te schenken en de politiek in Arnhem te beïnvloeden. Eric vraagt hoe de
aanwezigen hier tegenaan kijken. Hierin wordt opgetrokken met de plannen die
NOC*NSF heeft opgesteld en gecommuniceerd. Er wordt gevraagd naar de status van
ROSA (Raad Ontmoet Sportend Arnhem). Dit is afgelopen jaar sporadisch gebeurt. Er is
nu echter geen kartrekker die actief optreed om raadsleden naar verenigingen toe te
halen. Sportbedrijf Arnhem stelt dat hier momenteel niet actief invulling aan wordt
gegeven. Er is gevraagd of het mogelijk is om de ASF/AVF hier gezamenlijk in te laten
optrekken om dit (nieuw) leven inblazen. In het plan richting de
gemeenteraadsverkiezingen neemt de ASF dit mee.
W.v.t.t.k.
- Arnhemse Luchtvaart Club: Ziet te weinig verbinding in de stukken vanuit de
gemeente en de wijze waarop er wordt samengewerkt. Wellicht biedt het
Sportakkoord kansen. Gaby doet de suggestie om eens contact te leggen.
- Arnhemse Voetbal Federatie: Wie is nu precies lid? Het is onduidelijk. Hoe wordt
dit verwerkt? Aandachtspunten die de ASF nu (anders) moet regelen.
- AZ2000: Sport en beweegakkoord is getekend, Elderveld is een speerpunt. Wij
worden door gemeenten vaak teruggezet omdat zij stellen dat zij niet
verantwoordelijk zijn bij het initiatief om een recreatiestrook op te zetten. Is
enorm stroperig om verbinding tussen Meinerswijk en Schuytgraaf te leggen.
- (WBTR) Wet Bestuur Toezicht iets om een volgende keer nader op in te gaan.
Afsluiting
Eric bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering.
Acties ASF:
- Alle overige agendapunten worden doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst
van de ASF die over een paar weken wordt georganiseerd.
- Documentatie wordt tijdig toegestuurd voorafgaand aan het volgende overleg.
- Er is verzocht om ook de statuten toe te sturen.

Onderwerp: Vervolg Algemene ledenvergadering Arnhemse Sport
Federatie (ASF)
Aanwezig:
Arnhemse Luchtvaart Club, Center Force, Arnhemse Voetbal
Federatie, Arnhem Eagles, Aetos, ESA Rijkerswoerd, De Roosjes, Eldenia,
Gouken Dojo (VDZ niet hele vergadering aanwezig).
Datum:
Locatie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vanuit de ASF: Eric, Mike, Marit.
Donderdag 6 mei 2021 (aanvang 19.30 uur, eindtijd 20.30 uur)
Digitaal

Opening
Jaarrekening 2019
Werkplan en begroting 2021
Ontwikkelingen ASF
Benoeming en verkiezing bestuursleden
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
W.v.t.t.k.
Afsluiting

Donderdag 6/5

Opening
Eric heet wederom iedereen welkom en vraagt of iedereen de stukken, die nodig zijn
voor de vergadering, goed heeft ontvangen. De aanwezigen geven aan deze te hebben
ontvangen. De vergadering begint.
Er ontstaan enkele vragen over de statuten. Er is aangegeven dat dit later behandeld
wordt onder het kopje ‘Ontwikkelingen ASF’.
De bestuursleden moeten worden toegevoegd aan de notulen 2019. Er wordt gevraagd
wie de nieuwe penningmeester wordt. Daarop is aangegeven dat Marit dit gaat doen. Er
wordt aangegeven dat dit vanuit de ALV en door de leden goedgekeurd moet worden. De
aanwezigen accepteren de voordracht om Marit de rol van penningmeester op zich te
laten nemen. Er zijn verder geen inhoudelijke opmerkingen over de notulen van 2019.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV op 15 april 2021.
Jaarrekening 2019
Er wordt gevraagd wat de reden is dat de aanbiedingsbrief van de afrekening zo laat is
opgesteld. Reden hiervoor is dat door het vertrek van de oud penningmeester de
afrekening even is blijven liggen. Gaandeweg 2020 heeft het bestuur van de ASF dit
proces weer opgepakt. Uiteindelijk heeft dit voor wat vertraging gezorgd.
Er zijn wat vragen over de bestemmingsreserve. Hier worden de sportcafés en andere
initiatieven van bekostigd (denk aan bestuurlijk kader) om het eigen vermogen enigszins
af te bouwen.
Er wordt gesteld dat het goed is om geld te spenderen in plaats van oppotten, maar dat
het goed is om te onderbouwen welke besluiten er in het verleden zijn gemaakt.
Hierdoor kan er voortaan vooruitgekeken worden in plaats van te veel stil te staan bij de

keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Tegelijkertijd wordt er een voorstel gedaan om
alle clubs te vragen of zij lid willen worden, zodat je weet wie de achterban is. Op die
manier kun je ook naar de gemeente toestappen en aantonen wie de leden van de ASF
zijn.
Er wordt gevraagd of de kosten voor de website eenmalig zijn. Hier komt nog een kleine
post in 2020. Infocaster is de partij die de ASF ondersteunt om content op de website te
blijven tonen.
De aanwezigen verlenen het bestuur decharge over het jaar 2019.
Werkplan en begroting 2021
De voorzitter deelt het plan over 2021. Dit werkplan is gedeeld en besproken met de
gemeente. De reactie van de gemeente is dat de subsidieaanvraag iets wat aan de hoge
kant is en ze hierover in gesprek willen. Daarnaast werd gevraagd of wij het plan iets
meer willen aanpassen, waarin duidelijker wordt aangegeven wat de ASF (nieuw) gaat
doen. Er is hoger begroot dan wordt gesubsidieerd. Hierdoor wordt er gesproken over
het opvangen van dit verschil vanuit de bestemmingsreserve. Vervolgens deelt de
voorzitter de focuspunten waar de ASF zich vanaf heden op wilt richten. Deze punten
zijn wederom terug te lezen in het werkplan van de ASF.
Er wordt gevraagd hoe de ASF input ophaalt bij de clubs. Dit wordt op diverse manieren
gedaan, via verschillende peilingen die zijn uitgezet en vanuit het platform
sportaanbieders worden behoeften in kaart gebracht en gedeeld. Doel is om de
community meer levend te krijgen en in gesprek te zijn met elkaar.
Taakie is beschikbaar gesteld voor Arnhemse clubs ter ondersteuning van bestuurders bij
het vrijwilligerssysteem. Voor de eerste 10 clubs betaalt de ASF het lidmaatschap het 1e
jaar. Het idee is om dit breder uit te rollen en gaandeweg het traject ervaringen op te
halen.
Betere communicatie is een belangrijk onderdeel. De ASF wilt beter gaan communiceren
naar haar leden en transparant zijn over wat er speelt. Het bestuur is ambitieus om door
te groeien als stichting.
De begroting van 2021 wordt nader toegelicht. De gemeente honoreert de
oorspronkelijke subsidieaanvraag van 34.500 niet. Wel wordt er 22.000 gesubsidieerd,
waarna er gesproken wordt over het verschil. Er wordt voorgesteld om de begroting bij
te stellen door 11.000 minder te begroten en de taakstelling niet te veranderen.
Daarnaast vraagt men zich ook af of we de ‘tijd’ hebben om de begrootte posten op te
maken aangezien we al in mei 2021 zitten. De kosten voor de notaris zijn niet duidelijk
beschreven evenals de mogelijke kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De
aanwezigen gaan verder wel akkoord met het werkplan 2021.
Ontwikkelingen ASF
Het Arnhemse Sportakkoord is in 2021 verdubbeld. Er ligt dus enorm veel geld klaar
voor clubs in Arnhem. Daartoe dan ook de oproep aan clubs om hier naar te kijken. Er
liggen veel kansen. Aanvragen kan op 1 juni, 1 september en 1 december.
Voor de nieuwe statuten moet de ASF in gesprek met een notaris. De leden moeten
goedkeuring geven.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is het idee om een one-pager op te
stellen. Het idee is om podcasts te maken met de sport woordvoerders van de politieke

partijen om hier het gesprek over te voeren. Volgend jaar wilt de ASF weer een
sportdebat organiseren.
De wet WBTR is erg belangrijk voor de ASF wat samen met het herzien van de statuten
opgepakt gaat worden.
W.v.t.t.k.
Er zijn brieven uitgegaan naar clubs waarin wordt gesteld dat de huur van locaties niet
kwijtgescholden wordt door het sportbedrijf. Als sportruimtes niet gebruikt worden, maar
clubs toch een factuur ontvangen ontstaat er een contrast. De brief wordt toegestuurd,
zodat het bestuur dit kan oppakken door in overleg te gaan met het sportbedrijf.
Aanvulling hierop is dat de brief zich richt op de binnensport.
Paul Lorist biedt aan om mee te helpen bij de statuten of huishoudelijk reglement als dat
nodig is.
Er is afgesproken dat er met de Luchtvaart Club wordt gekeken naar de mogelijkheden
om mee te denken in initiatieven om uit te rollen.
Afsluiting
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar komst. De vergadering wordt gesloten.
Acties:
- Rooster van aftreden maken
- Met nieuwe bestuur naar notaris.
- Besluiten uit het verleden inzichtelijk maken en rondsturen
- Alle clubs vragen om lid te worden van de ASF (zonder contributie), zodat bekend
is wie onze achterban is.
- Meerjaren begroting opstellen en delen

