Verslag ALV Leidse Sport Federatie 11 april 2016
Aanwezig, verenigingen: Vertegenwoordigers van: Jahn, LTV de Merenwijk, Gymsport
Leiden, Leidse Watervrienden, Leiden Atletiek, Tafeltennisvereniging Scylla, BC Leiden, VV
Leiden, LZ1886, RTC Waterpolo, IHCL, de Zijl, TC Roomburg, Asopos de Vliet, FC
Boshuizen
Bestuur LSF: Rolf Marselis, Bart de Wolf, Wim Brugman, Ralph Hanekamp, Nikki Borgman

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, de heer Rolf Marselis, opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt het
bestuur en de vrijwilligers van de Zijl LGB voor de gastvrijheid.
De voorzitter vraagt of er nog agendapunten toegevoegd moeten worden. Dit is niet het
geval en hiermee is de agenda vastgesteld.
2. Mededelingen
Er zijn 2 afmeldingen voor de vergadering: KSV Rijnland en Docos Tafeltennis. Daarnaast
zijn de bestuursleden Joost Leemans en Nienke Ledegang niet aanwezig.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Verslag ALV 13 april 2015
Er zijn geen aanvullingen, waarmee dit verslag is vastgesteld onder dankzegging aan de
secretaris.
5. Jaarverslag 2015
Er zijn geen opmerkingen over het verslag, waarmee dit is vastgesteld onder dankzegging
aan de secretaris. De voorzitter refereert aan de opmerking van Dhr. Tieleman / Pernix
over de negatieve mededelingen aangaande het uitbrengen van adviezen en de
communicatie met de gemeente. Vastgesteld kan worden dat dit sterk verbeterd is, de
communicatie is goed en de afspraken worden gerespecteerd.
Het bestuur wordt voor het gevoerde beleid gedechargeerd door de ALV.
6. Financiën
a. Penningmeester de heer Wim Brugman geeft een toelichting op Verlies- en
Winstrekening en Balans.
b. De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en vastgesteld dat de stukken een
getrouw beeld geven van de financiële situatie van de LSF. Het verslag wordt
overhandigd aan het bestuur.
c. De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
7. De leden verlenen kwijting aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
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8. Bestuursverkiezing
De vergadering geeft goedkeuring voor de herbenoeming van Joost Leemans. Hij wordt
herbenoemd voor een volgende termijn.
Er wordt na 9 jaren afscheid genomen van penningmeester Wim Brugman. De voorzitter
spreekt lovende woorden en memoreert dat er door zijn vertrek veel ervaring verdwijnt uit
het bestuur.
Wim spreekt de vergadering toe en hoopt dat de LSF op de huidige manier blijft
functioneren en de goede relatie behoudt met de gemeente. Hij dankt een ieder voor het
gestelde vertrouwen en wenst hen veel succes. De voorzitter overhandigt hem een aantal
cadeaus.
9. WVTTK
Dhr. Immink / vv Leiden: vraagt zich af hoe de LSF staat tegenover de verplichte
verhuizing van de voetbalverenigingen. Ralph Hanekamp en Rolf Marselis geven een
toelichting, mede n.a.v. eerdere bijeenkomsten van de gemeente met de
voetbalverenigingen in het kader van Voetbal Vitaal. Er volgt een discussie en de zorg
over het gevolgde proces wordt gedeeld door de andere aanwezige
voetbalvereniging(en). De LSF stelt voor dat zij de voetbalverenigingen benadert om op
korte termijn bij elkaar te komen om geuite zorgen concreet te krijgen en te
inventariseren in hoeverre deze zorgen door de verschillende voetbalverenigingen
worden gedeeld. Hier wordt door de aanwezigen positief op gereageerd en de LSF plant
dit in.
Dhr. van Polanen / Gymsport io: dankt de LSF en in het bijzonder Nikki Borgman voor de
ondersteuning in de transitie naar één stichting.
Dhr. Marselis / LSF: inventariseert of er behoefte is aan ledenraadplegingen voor de
volgende onderwerpen: 1. Tarieven en structuurwijziging 2. Evaluatie splitsing
Sportbedrijf sinds 1/1/2015. Hier wordt positief op gereageerd. De LSF zal de
ledenraadplegingen inplannen.
10. Rondvraag en sluiting
IHCL vraagt wat de LSF nog kan doen m.b.t. de ontwikkelingen rondom de ijshal. Het
advies is eind februari verstuurd, een reactie vanuit de gemeente wordt binnen de
geldende termijn van acht weken verwacht.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
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Thema: Visietraject LSF
Na de vergadering neemt Rolf Marselis het woord en geeft een presentatie over de
ontwikkelde visie van de LSF. Deze is tot stand gekomen n.a.v. een bijeenkomst met een
aantal opiniemakers en reeds gedeeld met burgemeester Lenferink en wethouder De
Wit. Na de presentatie Er volgt een levendige discussie. Allereerst worden complimenten
gegeven voor de opgestelde visie. Er wordt aangegeven dat het herkenbaar is en een
uitstekend initiatief. Verdere reacties vanuit de aanwezigen zijn:


Het is grensoverschrijdend (buiten de gemeentegrenzen)



Kijk ook naar de bedreigingen (SWOT)



Besteed ook aandacht aan de vitale ouderen



Wat is in de visie de rol en positie van de vereniging. Deze zouden iets duidelijker
naar voren kunnen komen



Gemeente kan hier een voordeel aan hebben



Er worden ook zorgen geuit: hoe gaat de gemeente hier nu verder mee om?



Sport mag niet meer ontkend worden



Onderdelen uit de visie LSF zouden overgenomen moeten worden door de
verenigingen. Is hierin een rol voor de LSF?



Hierin zouden de verenigingen ook vanuit de gemeente verder geholpen moeten
worden



Blijf niet passief als vereniging

De LSF geeft aan om deze visie en uitkomsten verder uit te dragen naar de gemeente en
deze te gebruiken in haar gevraagde en ongevraagde adviezen.
Rolf Marselis sluit om 21.50 uur de discussie af door iedereen te bedanken voor zijn of haar
inbreng en aanwezigheid nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.
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