Notulen Extra Algemene Leden Vergadering dinsdag 31 oktober 2017
1. Opening
Wim opent de avond en heet iedereen welkom.
2. Presentie en afmeldingen
Er zijn 97 stemgerechtigde leden aanwezig. Dit is voldoende om de vergadering door te laten
gaan. De ouders van de stemgerechtigde leden mogen niet stemmen en zich ook niet mengen
in de discussie. Het gaat hierbij om ouders van leden die ouder zijn dan 15 jaar.
Afmeldingen: zie overzicht aan het eind van deze notulen.
3. Vaststelling van de agenda
Agenda wordt vastgesteld.
4. Presentatie bestuur verhuizing naar Erica Terpstra hal
Het voorstel van de projectgroep is op 26 oktober in de raadscommissie besproken en de
meeste partijen waren positief. In de raadsvergadering op 9 of 16 november zal over het
voorstel worden gestemd. Dan wordt besloten of het budget dat hiervoor nodig is, ook
daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.
Hoofdlijnen van het voorstel:
 Op 1 april 2018 het kunstgras gereed en in de zomer van 2018 de verbouwing van de EThal.
 Kosten zijn voor de gemeente. Het kost RW niets. Dit komt doordat de beheerders van de
sporthal met pensioen gaan en de gemeente wil het beheer niet meer zelf doen maar uit
handen geven aan sportverenigingen.
 Nadeel: wij leveren ons clubhuis in, maar daarvoor in de plaats hoeven we 20-25 jaar geen
huur te betalen.
 Kunstgras wordt aangeleverd maar daarvoor doet RW het beheer van het sportpark.
 De taken voor vrijwilligerswerk zullen moeten worden herverdeeld. Er vallen wat taken weg
maar daarvoor komen andere taken in de plaats.
 Als de plannen doorgaan dan wordt er (na 9 of 16 november) een projectgroep
samengesteld met mensen uit het bestuur, TC, kantine- en veldcommissie.
5. Gelegenheid tot stellen van vragen
Er zijn veel vragen via de mail binnengekomen. De vragen die gaan over de uitvoering (fase 2)
worden later behandeld omdat we nu nog in de fase zitten waarin nog besluiten moeten
worden genomen.
De volgende vragen worden wel behandeld tijdens de vergadering:
 Wie doet het onderhoud van het stukje natuurgras? Daar moeten nog afspraken over
gemaakt worden.
 Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Ja, er komt een nieuwe parkeerplaats.
 Kan het zicht vanuit de kantine naar de hal verbeterd worden? Dat is bouwkundig
waarschijnlijk erg moeilijk. Het kan zijn dat dat niet mogelijk is maar het wordt meegenomen
in de volgende fase.
 Hoe wordt de belijning van het kunstgras? Dat wordt nader onderzocht in de volgende fase.
 Moet de kantine altijd geopend zijn of kunnen we daar afspraken over maken? Daar

























kunnen afspraken over gemaakt worden. Ook bij aanvragen van externe partijen kunnen wij
per aanvraag bekijken of wij zelf kantinediensten kunnen/willen draaien. Maar dit gebeurt
nu ook al.
Is de nieuwe kantine wel ons eigen clubhuis? Het kan zijn dat andere gebruikers ook
gebruik maken van onze kantine (een drankje komen drinken) terwijl wij tegelijkertijd ook
gebruik maken van de kantine. Wij bepalen overigens wel zelf de inrichting van de kantine.
Waarom komen wij achteraan te staan bij invulling van de zaaluren als de zaal niet veel
verhuurd wordt (zoals het bestuur zegt)? Als wij niet het beheer gaan doen van de ET-hal,
dan komt er een wellicht een exploitant die commercieel de zaal gaat verhuren. Wij zijn
daar dan een partij in, niet belangrijker dan een andere partij. Waarschijnlijk zelfs minder
belangrijk omdat wij de zaal maar een half jaar per jaar nodig hebben.
Komt er Wifi? Ja.
Hoe zit het met de energiekosten? Hier betalen we die zelf, hoe gaat dat in de zaal? Dat
moet nog besproken worden.
Tot hoever gaat de gemeente mee in de eisen van RW? De eisen zoals die er nu liggen en
gepresenteerd zijn in de ALV, staan in het projectplan en dit plan is de basis waarover de
gemeente gaat beslissen. Als de raad voor stemt dan wordt het plan helemaal zo
uitgevoerd. Stel dat de gemeente toch minder wil uitgeven? Die kans is vrij klein omdat dit
plan al eerder in de raad is gepresenteerd waarbij het budget vastgesteld is.
Trainen wij alleen op kunstgras of ook op het natuurgras? Wij zouden genoeg moeten
hebben aan het kunstgras.
Hoe lang hoeven wij geen zaalhuur te betalen? 20 of 25 jaar? Dat is nog niet duidelijk. De
opbrengst van ons clubhuis wordt gekapitaliseerd en dat wordt omgezet naar de huur. Het
zal minimaal 20 jaar en maximaal 25 jaar zijn.
Gebeurt er wat met de contributie? Op dit moment kan daar nog geen uitspraak over
gedaan worden maar er zal geen verhoging komen.
Worden er reserveringen gedaan voor afschrijving van de kunstgrasvelden? Wij huren dit
van de gemeente en die zou dit moeten regelen.
Veld en terreinonderhoud: moeten we zelf machines aanschaffen (sneeuwschuivers etc.)?
In de overeenkomst met de gemeente zal moeten worden opgenomen dat de gemeente dit
gaat aanschaffen. Dit is ook een detail voor de 2e fase. Wij gaan bijvoorbeeld niet de hele
parkeerplaats vegen, dat neemt de gemeente mee.
Valt het dagelijks onderhoud van kunstgras onder RW? Ja in principe wel.
Moeten wij de kantine/zaal openen bij de zaaluren van de scholen? Nee, de kantine blijft
dicht en de deuren van de hal hoeven wij ook niet open te doen. Dat doen de scholen zelf.
Wij moeten alleen checken of alles goed terug is gezet.
Mag de gemeente de hal naar een externe exploitant doen? Dat zou kunnen maar in het
plan zit een voorwaarde dat die externe exploitant dan de eisen uit het voorstel gaat
respecteren. Onze inschatting is dat er geen exploitant te vinden is die dat zou willen.
Gaan we het geld wat we besparen aan huur reserveren voor taken die we zelf niet kunnen
doen? Ja in principe wel. Op dit moment lijkt het erop dat het hele plan een financieel
voordeel wordt voor RW. Maar het financiële effect is nu nog niet volledig zichtbaar. Het
bestuur heeft al wel gesproken over mogelijk inhuren van externe krachten voor iets wat we
zelf niet kunnen organiseren.
Kunnen we nog feestjes houden? Ja, dat kan nog steeds. We zullen wel in de planning
rekening moeten houden met zaal- en eventueel kantinehuur van andere partijen. Maar dat
doen we nu ook.
Kunnen hulpdiensten op het veld komen? Dit punt nemen we mee naar fase 2.
Kunnen er ideeën worden ingediend bij de projectgroep voor invulling in fase 2? Jazeker.
Komt er een fatsoenlijke fietsenstalling? Ja.
Er wordt door enkele leden nog wel de bezorgdheid uitgesproken over de invulling van de
vrijwilligerstaken.

6. Benoeming stemcommissie, conform HHR
Stemcommissie: Lisette Vossebelt (voorzitter), Lisette van ’t Hul en Andy van Boven

7. Stemming met gesloten stembriefjes
8. Telling door stemcommissie / pauze
9. Uitslag
Er zijn 94 stemmen uitgebracht, waarvan:
90 voor en 4 tegen.
Er is dan ook met grote meerderheid gestemd voor het voorstel. Met deze uitslag gaat het
bestuur naar de gemeente. Er wordt een extra nieuwsbrief verstuurd met deze uitslag. We
moeten nu de raadsvergadering afwachten op 9 of 16 november. In geval van een positieve
uitslag wordt daarna zo snel mogelijk samen met de gemeente een projectgroep gevormd.
Vragen / suggesties kunnen worden gemaild naar het bestuur.
10. Sluiting
Overzicht afmeldingen
1. Gerbert Koele (recr)
2. Janno van Oene (S3)
3. Heidi uit de Bulten (Stein C3)
4. Sandra Eijbrink (Lieke F2)
5. Mirthe van Oene (S3)
6. Christel Blok (S3)
7. Iris Boer (S3)
8. Jouke en Tineke Westera (Jarnick E2)
9. Desiree den Hollander (recr)
10. Gerda van der Beek (MW1)
11. Christine Pap (Christian E2)
12. Familie Maris/van de Rozenberg(Thijs D2)
13. Esther van ’t Hul (MW1)
14. Danielle Colijn (MW1)
15. Jolanda van ’t Ende (Milan C1)
16. Maybel van ’t Ende (A2)
17. Nelleke van de Broek (Esmee E3)
Aldus vastgesteld d.d. ………………………………
Voorzitter Wim Jansen

Secretaris Anita Kevelam

……………………………

………………………………..

