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VERSLAG  
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

SPORTRAAD LOCHEM 
 

 
 
 
 
Datum Dinsdag 19 maart 2019 

Plaats/tijd Dorpshuus Hoefloo te Harfsen 

Aanwezig Bestuur 
Erwin Berends 
Henk Hannessen 
Betsy van Huizen 
Herman Lensink 
Hans-Paul Simons 
Verenigingsondersteuner  
Tom Kleissen  
Adviesraad 
Jan Knoef  
Gerrit Nijkamp 
Leden 
4 (zie presentielijst)   

Afwezig  Adviesraad 
Arie Peters 
Kascommissie 
De heer Tuitert  
Leden (mk) 
LTC (Lochemse Tennis Club) 
Vios Eefde 
Volleybalvereniging Avanti 

 
 

No Agendapunt 

  1. Opening  
De (wrn) voorzitter, de heer Henk Hannessen, opent om ongeveer 20.05 uur de 
vergadering en heet eenieder van harte welkom.  
Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden LTC (Lochemse Tennis Club), 
Vios Eefde en Volleybalvereniging Avanti. 

  2. Vasstelling agenda. 
De agenda wordt door de vergadering onveranderd vastgesteld.  

  3. Vaststelling verslag 20 maart 2018 
Redactioneel 
Pag. 4 betreffende film Elfstedentocht; het jaar 1963 dient gewijzigd te worden in  
1986. 
Er zijn vanuit de vergadering naast bovenstaande geen verdere op- en aanmerkingen  
over het verslag.  
Het verslag wordt door de vergadering verder onveranderd en ongewijzigd vastgesteld. 
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N.a.v. het verslag 
Pag. 2, agendapunt 3.a. Mededelingen inzake vergaderruimte Sportraad Lochem; 
vanaf april 2018 tot en met december 2018 heeft het bestuur van de Sportraad 
Lochem mogen vergaderen bij Voetbalvereniging Gorssel waar het bestuur de  
Voetbalvereniging Gorssel dankbaar voor is. Vanaf januari 2019 vergadert de 
Sportraad Lochem bij SWL (locatie Lochem).  
Pag. 2, agendapunt 3.a. Mededelingen betreffende Subsidieregeling 
Maatschappelijke inzet Sportverenigingen; naar aanleiding van ontvangen signalen 
betreffende de Subsidieregeling Maatschappelijke inzet Sportverenigingen vanuit de  
kleine kernen heeft Tom Kleissen een case met oplossingen gemaakt welke door de 
Sportraad Lochem met de verantwoordelijk wethouder (Bert Groot Wesseldijk) en  
mevrouw Astrid Hoks (beleidsambtenaar Sportzaken) is besproken en het college van  
B&W is aangereikt met het verzoek om de bestaande regeling hierop aan te gaan 
passen. Dit heeft er toe geleid dat het College van B&W op 8 mei 2018 de bestaande 
regeling hierop heeft aangepast. Zo zijn de bedragen verhoogd en kunnen bijvoorbeeld 
3 verenigingen gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen en ontvangt men een 
hoger bedrag dan wanneer 1 vereniging deze subsidieaanvraag indient.  

  4. Mededelingen 
-Website Sportraad Lochem; de website is verouderd en de webmaster kan geen 
aanpassingen i.c. wijzigingen meer aanbrengen. Dit betekent dat er een nieuwe 
website gemaakt dient te worden en daarnaast dient er gezocht te worden door wie de 
website te laten onderhouden daar de huidige webmaster aangegeven heeft te willen 
stoppen als webmaster. Er zijn een drietal offertes opgevraagd welke binnen het 
bestuur besproken zullen worden waarna de 3 bedrijven worden uitgenodigd om de 
uitgebrachte offertes toe te lichten en te bespreken. Het bestuur zal daarna een 
definitieve keuze maken waarna z.s.m. opdracht verstrekt gaat worden. 
Vanzelfsprekend zal hier een kosten plaatje aanhangen, het te bestede bedrag zal 
over een periode van vier jaren worden afgeschreven.  
-Uitbreiding Aangepast Sporten met 0.2 fte; het college van B&W van de gemeente  
Lochem wil het Aangepast Sporten met 0.2 fte* uitbreiden en had aanvankelijk het  
voornemen dit te laten opnemen in het takenpakket van de verenigingsondersteuner 
Sport (Tom Kleissen) zonder hiervoor gelden beschikbaar te stellen. De Sportraad 
Lochem heeft bij wethouder Groot Wesseldijk een memo ingediend en gesteld dat dit 
niet binnen de reguliere uren, 0.75 fte, van de verenigingsondersteuner Sport kan.  
In de voornoemde memo zijn een drietal scenario’s opgenomen van waaruit het 
College van B&W dan maar een keuze moest maken. 
Scenario 1 
De verenigingsondersteuner Sport behoudt zijn huidige werkzaamheden 
en zullen er geen wijzigingen zijn binnen het gevormde projectplan verenigings-
ondersteuner Sport. In dit geval blijven de huidige 0,55 fte en komt er 0.2 fte extra op 
Aangepast Sporten. Hierdoor zullen waardevolle projecten niet wegvallen en in  
kwaliteit gewaarborgd blijven. 
Dit zal € 19.681 aan extra kosten met zich mee brengen echter dit heeft geen gevolgen 
voor de huidige projectresultaten en brengt een extra impuls mee. 
Scenario 2 
In dit scenario wordt er geen verenigingsondersteuning verleend voor de Sport-
verkiezingen Lochem en de Nationale Sportweek. 
Scenario 3 
Bij dit scenario wordt er geen ondersteuning meer verleend aan de Sportverkiezingen 
Lochem en worden er minder thema- en verenigingsbijeenkomsten georganiseerd voor 
de sportverenigingen en andere betrokken organisaties (zoals sport stichtingen).  
Over het eerdergenoemde memo in casu voornoemde scenario’s heeft de Sportraad  
Lochem uitvoerig overleg gehad met de verantwoordelijk wethouder en de beleids-
ambtenaar mevrouw Astrid Hoks.  
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Een en ander heeft er toe geleid dat het College van B&W besloten heeft extra 
gelden beschikbaar te stellen voor deze 0.2 fte voor Aangepast Sporten (scenario 1). 
Voor de invulling van de 0,2 fte Aangepast Sporten is mevrouw Marjolijn Pezy als 
coördinator (in dienst bij de SWL) aangesteld. 
-Subsidieregeling Maatschappelijke inzet Sportverenigingen; het college van B&W van 
de gemeente Lochem heeft besloten de subsidieregeling Maatschappelijke inzet 
Sportverenigingen voor het jaar 2019 te continueren. Het bestuur van de Sportraad  
Lochem vraagt de sportverenigingen dan ook om zoveel mogelijk aanvragen in te 
(gaan) dienen daar als er in enig jaar het beschikbare budget niet wordt over-
geschreden dit niet wordt gereserveerd voor het volgende jaar. Zie verder ook hetgeen 
hierover staat vermeld onder agendapunt 03 n.a.v. het verslag ALV 20 maart 2018 van 
dit verslag. 
-Sportvisie Lochem; de gemeente Lochem is bezig met het opstellen van een nieuw 
sportbeleid voor de komend jaren. De Sportraad Lochem is gevraagd om hierover mee 
te denken.  

  5.  Bestuursverkiezingen  
Aftredend en niet herkiesbaar:  de heer E.T.M. Berends 
Aftredend en herkiesbaar:     de heer H.H. Lensink 
Het bestuur stelt voor om de heer Herman Lensink te herbenoemen als lid van het 
bestuur van de Sportraad Lochem.  
De vergadering gaat unaniem met dit voorstel akkoord en per acclamatie wordt de heer 
Herman Lensink herbenoemd.  
Zie hetgeen staat beschreven onder agendapunt 13 betreffende het afscheid van de  
heer Erwin Berends. 

   6. Jaarverslag 2018 
De heer Henk Hannessen geeft d.m.v. een PowerPointpresentatie een weergave van 
het jaar 2018 met daarbij een uitgebreide toelichting en uitleg.  
De zorg wordt geuit dat het bestuur onderbemand is en dringend op zoek is naar een 
voorzitter en een tweetal bestuursleden, onder meer voor pr, voor de vacante 
vacatures.  
Het jaarverslag 2018 wordt door de vergaderring ongewijzigd vastgesteld en zal op de  
website worden geplaatst.  

   7. Financieel Jaarverslag 2018 
De balans en toelichting en de exploitatierekening incluis toelichting over het jaar 2018 
wordt staande ter vergadering uitgereikt en door de penningmeester, de heer Herman  
Lensink van een duidelijke uitleg en toelichting voorzien.  
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en of op- en aanmerkingen.  

   8. Verslag Kascommissie 
De heren Roekevisch en Tuitert hebben de boeken van de penningmeester  
beoordeeld en in orde bevonden. Daar de heer Roekevisch niet aanwezig is leest de 
heer Tuitert namens hen beide de verklaring van de kascommissie voor waarin wordt 
vermeld dat de boekhouding goed en zorgvuldig is verwerkt en volledig toegankelijk is.  
De kascommissie stelt voor: 
a. de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde beheer over het boekjaar  
    2018; 
b. het bestuur te dechargeren voor het gevoerd beleid over het boekjaar 2018. 
De vergadering stemt unaniem -met applaus- in met het voorstel van de kascommissie  
en verleent de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde financiële 
beleid over het boekjaar 2018.  
Met dit besluit is het financieel jaarverslag 2018 vastgesteld.  

   9. Benoeming 1 reserve lid Kascommissie 2019 voor financieel jaarverslag 2018 
Tijdens de ALV van 20 maart 2018 heeft de heer Richard van de Straat van Ovéra zich  
vanuit de vergaderring aangemeld als reserve kascommissie lid, hij zal de heer 
Roekevisch opvolgen. Er meldt zich vanuit de vergadering geen kandidaat aan als 
reserve lid. 
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Volgend jaar tijdens de ALV zal gevraagd worden om een lid voor de Kascommissie 
2020. 

 10. Vaststelling Contributie 
De Algemene Ledenvergadering heeft op 21 maart 2017 besloten het bedrag van het 
lidmaatschap met ingang van 1 januari 2017 als volgt vast te stellen: 
1 t/m 25 leden   € 20,--  per jaar 
26 t/m 75 leden  € 30,--  per jaar 
76 t/m 150 leden  € 40,--  per jaar 
151 t/m 300 leden  € 50,--  per jaar 
301 en meer leden  € 60,--  per jaar  
Het aantal leden op 1 januari van het desbetreffende jaar is hierbij bepalend. 
Voor een omnivereniging geldt het totaal aantal leden. 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2019 ongewijzigd vast te stellen. 
De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel. 

11. Begroting 2019 
De begroting voor het jaar 2019 wordt staande de vergadering uitgereikt en door de   
penningmeester van enige uitleg en toelichting voorzien. 
De begroting wordt door de vergadering unaniem ongewijzigd vastgesteld. 

12. Vooruitblik 2019 
De wrn. Voorzitter geeft een vooruitblik over de acties voor 2019 (met een doorloop 
naar 2020) welke op het programma van het bestuur staan. 
Naast de ‘vaste’ onderwerpen zoals de Nationale Sportweek, de Sportverkiezing, Sport 
on Tour en het aangepast Sporten heeft het bestuur voor 2019 een aantal   
speerpunten vastgesteld, te weten;  
-Projectplan bestuur Sportraad Lochem; op 7 november 2018 heeft het bestuur het  
projectplan bestuur Sportraad Lochem na dit voorgelegd te hebben aan de Advies- 
raad vastgesteld. De belangrijkste acties hieruit zijn: 

1) 4 bijeenkomsten per jaar belleggen met als doel het versterken en daarmee 
toekomstbestendig maken van de sportverenigingen.  

2) 5 nieuwsbrieven per kalenderjaar. 
3) Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale bestendigen i.c. intensiveren. 
4) De betrokkenheid bij de Nationale Sportweek, de Sportverkiezingen, de 

advisering aan de gemeente Lochem en de themabijeenkomsten in de media 
goed c.q. meer benadrukken.   

-Organisatie cursus Vertrouwens Contact Persoon; deze cursus wordt gegeven op 
zaterdag 12 oktober 2019. De bijdrage voor deze cursus bedraagt voor leden € 25,00 
per persoon en niet leden € 50,00 per persoon. 
-Benaderen van verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van sport in de 
gemeente Lochem die nog geen lid zijn van de Sportraad Lochem; de penningmeester 
zal deze leden het komende jaar per e-mail gaan benaderen met het verzoek om lid te  
worden van de Sportraad Lochem. 
-Benaderen van stichtingen die werkzaam zijn op het gebied van sport in de gemeente 
Lochem; een aantal stichting die werkzaam zijn op gebied van sport bezoeken  
regelmatig de thema avonden. Deze stichtingen kunnen conform de statuten geen lid  
van de Sportraad Lochem worden echter zij kunnen wel donateur worden. Het bestuur 
heeft besloten dat voornoemde stichtingen voor € 20,00 per jaar donateur van de 
Sportraad Lochem kunnen worden. De penningmeester zal deze stichtingen van deze 
mogelijkheid op de hoogte stellen.  
-1ste lustrum Sportraad Lochem; op 6 juli 2019 bestaat de Sportraad Lochem 10 jaar. 
Het bestuur zal zich nog nader beraden of er aan dit lustrum aandacht moet worden 
gegeven. Er wordt de vergadering gevraagd of zij suggesties heeft die het bestuur kan 
meenemen, deze kunnen worden ingebracht bij de secretaris via e-mail: 
secretaris@sportraadlochem.nl. 
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 13. Afscheid van de voorzitter de heer E.T.M. Berends. 
Henk Hannessen, waarnemend- en vice voorzitter, dankt Erwin Berends voor zijn inzet 
voor de Sportraad Lochem waarvan hij sedert 2016 bestuurslid is geweest en van  
maart 2017 tot september 2018 voorzitter.  
Vanwege zijn drukke werk en een verhuizing naar Deventer heeft hij moeten besluiten 
om zijn functie als voorzitter en zijn lidmaatschap van de Sportraad Lochem te moeten 
beëindigen. Erwin dankt het bestuur en de leden voor het in hem gestelde vertrouwen 
en wenst de Sportraad veel succes toe bij haar werkzaamheden en hoopt dat er op 
korte termijn nieuwe bestuursleden zullen aantreden. 

 14. Rondvraag 
Op verzoek van de vergadering zal de Sportraad Lochem een inventarisatie doen naar  
de WOZ waarden/ OZB van de sportaccommodaties en -velden binnen de gemeente 
Lochem. 

 15.  Sluiting 
De voorzitter sluit om ongeveer 21.05 uur het officiële gedeelte van de ALV en dankt 
eenieder voor zijn/haar komst en inbreng.  
Na een korte pauze gaat de heer Jorrit Schotsman, notaris bij Tap & Van Hoff 
notarissen, uitgebreid in op het thema ‘Betaling aan vrijwilligers’. De sheets die hij 
hiervoor heeft gebruikt worden door Tom Kleissen aan eenieder gemaild.  

 
 
 
 


