
 

 
 
 
 

Notulen ALV 
 

Onderwerp:  Algemene ledenvergadering Arnhemse Sport Federatie (ASF) 
   
Aanwezig:  Han Bakker, Ard van der Hoeven, Eduard van der Laar, Frank Houtriet, 

Gerard.. Han.., Hans Welling, Jan de Graaf, Leo Asselman, Martijn Elberts, 
Matthijs Kleij, Matthijs Westerbeek, Noud Hooyman, Catharina de Pater, 
Pawel van der Steen, Robert Jan Janssen, Sebastian Groosman, Sjoerd.., 
Theo.., Thomas van der Sleen, William.., Wim Hendriks, Wout Heijne. 

  Vanuit de ASF: Eric, Mike, Eva, Gaby en Joep. 
Datum:  Maandag 13 december 2021 
Locatie:         Digitaal     
 
 

1. Opening 
De voorzitter stelt dat we dit fysiek hebben willen organiseren, maar de maatregelen dit 
niet toelaten. Dit is echter een voorstel dat we graag nog eens opnieuw inhalen. Omdat 
er niet voldoende leden aanwezig zijn, kan er geen besluit worden genomen over de 
nieuwe statuten.  
 

2. Verslag 6/5 
De voorzitter vraagt of er vanuit de aanwezigen nog vragen zijn ten aanzien van het 
verslag van de vorige ALV. De aanwezigen hebben geen vragen over het verslag. Alles is 
duidelijk. 
 

3. Ontwikkelingen ASF 
De taken en rollen worden toegelicht die horen bij een vereniging (belangenbehartiging, 
ondersteuning van de leden en ontwikkeling van de sector). Dit model dient als leidraad 
voor de taken en rollen die de ASF uitvoert. Belangenbehartiging voert de ASF richting 
de politiek, de gemeente en sportaanbieders. Bij sectorontwikkeling gaat het om het 
inzichtelijk maken van landelijke ontwikkelingen, cijfers in Arnhem en best practices en 
innovatieve ideeën. De doelstellingen die de ASF heeft gesteld worden nader toegelicht. 
Communicatie richting de achterban was niet optimaal. Hier wordt momenteel veel tijd 
en energie in gestoken, met behulp van een bureau, om middels de website en 
nieuwsbrieven meer en directer te communiceren met diverse partijen. Dit gaat komend 
jaar ook zeker belangrijk blijven. Het is van belang om de communicatie ook op orde  te 
hebben. Een ander aspect waar veel aandacht naar uitgaat is onderzoek. Er wordt 
gekeken naar de verschillende (landelijke ) peilingen ten aanzien van Corona en hoe de 
Arnhemse sportaanbieder zich verhouden tot de landelijke sportaanbieders. De KISS 
rapportage die veel van de Arnhemse cijfers inzichtelijk maakt (op wijkniveau), is op te 
vragen bij Gaby via het algemene mailadres van de ASF. Vraag vanuit de leden is welk 
ijkpunt er is gebruikt om de cijfers te bepalen. Deze vraag wordt meegenomen in de 
bespreking met NOC*NSF om de cijfers verder te duiden.  
 
In Arnhem doet de ASF voor sportaanbieders veel op het gebied van nieuwe initiatieven. 
Taakie is zo’n initiatief dat de ASF in Arnhem faciliteert. De eerste 10 verenigingen 
werden bekostigd door de ASF. Op dit moment is er nog ruimte voor verenigingen om 
hiervoor in aanmerking te komen. Mochten sportaanbieders meer willen weten over het 
sport- en beweegakkoord en mogelijke aanvragen, kan er contact worden opgenomen 
met de ASF. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het idee om een debat te 



 

 
 
organiseren in maart 2022. Zodra het weer kan, hoopt de ASF weer fysieke sportcafés te 
organiseren. Als er thema’s zijn, geef het dan vooral door aan de ASF. Er wordt gewerkt 
aan een aanvalsplan post Corona om te kijken hoe er kan worden gewerkt aan een 
impuls om aan de slag te gaan met diverse vraagstukken waar verenigingen mee zitten. 
Input mag worden doorgegeven aan de ASF. 
 

4.  Werkplan en begroting 2022 
De voorzitter deelt de focus die de ASF heeft komend jaar. De gemeente subsidieert de 
ASF 22K, ondanks dat er is verzocht om 28K te ontvangen om meer gerealiseerd te 
krijgen. Daarnaast gaat de ASF in 2022 weer contributie innen. Hier worden de leden 
komend jaar over geïnformeerd. Er is een aanvraag ingediend in het sport- en 
beweegakkoord en daar zou een co-financiering van de ASF ook bij zitten. Het is voor 
het bestuur van de ASF belangrijk om dit mee te nemen in de begroting. Er wordt vanuit 
de leden voorgesteld om de begroting sowieso uit te putten + de 5K, ook als de subsidie 
niet toereikend lijkt. Dit is akkoord namens de aanwezige leden.  
 

5. Jaarrekening 2020 
De jaarrekening is meegestuurd met de uitnodiging en op tijd opgesteld. Er is minder 
uitgegeven dan begroot. Er was meer begroot voor inhuur. De uitgaven voor diensten 
derden zijn hierdoor lager uitgevallen. Uiteindelijk betekent dit dat de 
bestemmingsreserve -7K betreft. Er zijn verder geen vragen. Er wordt vanuit de leden 
decharge verleend over het boekjaar 2020.     
 

6. Nieuwe statuten 
Het proces van de nieuwe statuten zijn toegelicht. Er zijn enkele juridische vragen over 
het stemrecht en de gewone en buitengewone leden. Er is aangegeven dat er getracht 
wordt om dit duidelijk te schetsen bij de volgende bijeenkomst die binnen twee weken 
opnieuw wordt georganiseerd. Verder zijn de eerste reacties overwegend positief. 
Verzoek om de oude statuten ook mee te sturen voor de volgende ALV. 
 

7. W.v.t.t.k. 
Er zijn verder geen vragen vanuit de aanwezigen. 
 

8. Afsluiting 
 
 

 


