Leidse Sportfederatie jaarverslag 2013

Samenstelling bestuur
Het jaar 2013 werd ingegaan onder de vertrouwde leiding van voorzitter Jan Breedeveld,
die bij de ALV in april afscheid heeft genomen. Verder bestond het bestuur uit Conny
Broeyer (secretaris), Wim Brugman (penningmeester), Hans van Rooijen, Alijd Vervoorn
en Rolf Marselis. Tijdens de ALV zijn Joost Leemans en Femke Dekker tot het bestuur van
de LSF toegetreden. Na de ALV heeft Rolf Marselis het voorzitterschap en Joost Leemans
de functie van secretaris op zich genomen. De secretaris werd net als in 2012
ondersteund door KWIK.
Uitgebrachte adviezen
- Samenwerking verenigingen (ongevraagd)
Op basis van de uitkomsten van de werkgroep die de mogelijkheden tot
samenwerking tussen verenigingen en multifunctioneel gebruik van
accommodaties nader heeft bekeken, is een advies uitgebracht aan het College
van B&W.
-

Uitvoeringsprogramma (ongevraagd)
Een belangrijk aspect van het Uitvoeringsprogramma betreft de
voortgangsbewaking. De LSF heeft aangegeven dat zij het van belang acht dat
ook haar leden hieraan een bijdrage kunnen leveren en dat de LSF in overleg met
haar leden hieraan invulling zal geven. Verder heeft de LSF aanvullend een aantal
ontwikkelingen (zoals de ontwikkelingen rondom het sportbedrijf) nader
besproken met de Directeur van het Sportbedrijf.

-

Topsportcoördinator / Evaluatie topsportbeleid (ongevraagd)
De voorzitter van de LSF heeft in de raadscommissie waar de evaluatie van het
topsport beleid en de toekomst van de coördinator topsport werd besproken het
hierover door de LSF uitgebrachte advies toegelicht.

-

Tarieven 2014 (gevraagd)
Net als in 2012 heeft het College van B&W een spoedadvies gevraagd over de
tarieven, kort voordat de tarieven in de begrotingscyclus door de gemeenteraad
moesten worden vastgesteld. De LSF heeft hierbij tevens bezwaar gemaakt tegen
het voor eigen rekening van de verenigingen laten komen van het waterverbruik
en de gerelateerde belastingen/heffingen.

Bestuurszaken
Het bestuur heeft elf keer regulier vergaderd en tevens heeft het bestuur drie keer
overleg gevoerd met de wethouder Sportzaken. Voorzitter Rolf Marselis heeft een keer
toelichting gegeven/ingesproken bij een raadscommissie, te weten de commissie
Onderwijs en Samenleving (12/09/13) inzake de evaluatie en toekomst topsportbeleid
Overige activiteiten
8 februari
Sportprijzen 2012
Vrijdag 8 februari werd de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen van de Leidse Sport
Federatie gehouden in het ROC Leiden Lammenschans. De jury o.l.v. Karel Caron had
een moeilijke taak en heeft gekozen voor de volgende winnaars:
Coach van het jaar: Koen Plasmeijer
Sportman van het jaar: Ricardo van Rhijn
Sportvrouw van het jaar: Jacobine Veenhoven
Sportploeg van het jaar: ZVL Dames Waterpolo

22 April 2013
Naast het gebruikelijke vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag werd er tijdens
deze ALV afscheid genomen van voorzitter Jan Breedeveld. De ALV stemde in met het
toetreden van 2 nieuwe bestuursleden (Joost Leemans en Femke Dekker). In het kader
van het thema respect en sportiviteit werd er vanuit de KNVB een presentatie verzorgt.
3 juni 2013
Ledenraadpleging (HC Roomburg) inzake gebruik/onderzoek sporthallen en
ontwikkelingen sportbedrijf
9 oktober 2013
Leids Sportcongres
De LSF heeft meegewerkt aan de organisatie van het 2e Leids sportcongres samen met
Topsport Leiden, het Sportbedrijf Leiden, Leiden Beweegt en Beweeg Mee. Het congres
werd wederom goed bezocht.

