Verslag ALV Leidse Sport Federatie 23 april 2018
Aanwezig, verenigingen: Vertegenwoordigers van: Asopos de Vliet, LHC Roomburg,
RKSV Docos, LCKC Pernix, RC DIOK, LSG, vv Roodenburg, Gymsport Leiden
Bestuur LSF: Rolf Marselis, Bart de Wolf, Nikki Borgman, Ralph Hanekamp, Arnoud van
Sterkenburg en Nienke Ledegang

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Rolf Marselis opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt het bestuur en de
vrijwilligers van vv Roodenbrug 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 geen mededelingen
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Verslag ALV 10 april 2017
Dhr. C. Ahsmann vraagt aandacht om zijn naam goed op te nemen in het verslag.
Hierna worden de notulen vastgesteld met dank aan de notulist.
5. Jaarverslag 2017
Secretaris Bart de Wolf geeft een toelichting op het jaarverslag. Er zijn geen opmerkingen
over het verslag, waarmee dit is vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. Er zijn
12 adviezen uitgebracht en conform het nieuwe blokkensysteem ook te volgen op de
website.
Het bestuur wordt voor het gevoerde beleid gedechargeerd door de ALV.
6. Financiën
a. Penningmeester Nikki Borgman geeft een toelichting op Verlies- en Winstrekening en
Balans. De baten bestaan vnl uit de subisdie van de Gemeente Leiden, bij de lasten lijken
de bestuurskosten en organisatiekosten hoger te zijn dan in 2016. De laatste kosten zijn
hoger door de mede-organisatie van het Sportdebat.
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
voorgelezen door de heer van Zijp en overhandigt aan het bestuur. Er moet een nieuw lid
toegevoegd worden aan de kascommissie. Dhr. KJ Doeven heeft zich bereid gevonden om als
lid toe te treden tot de kascommissie.
Dhr. Gypen van Gymsport Leiden adviseert het bestuur om in het vervolg de bestuurs- en
organisatiekosten te splitsen om een helder beeld te krijgen.
c. De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

7. Verlening van kwijting aan het bestuur
De leden verlenen kwijting aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
8. Bestuursverkiezing
Dhr. Ahsmann vraagt hoe in de statuten staat vermeld op welke manier er bestuursleden
gekozen worden. Dit vindt plaats bij hand opsteken is het antwoord.
Per acclimatie zijn Nikki Borgman, Nienke Ledegang en Rolf Marselis herkozen.
9. WVTTK
De heer Ahsmann / RC DIOK: vraagt hoe de LSF staat tegenover ongebonden sporten?
Dhr. Marselis antwoordt dat de ongebonden sporten cruciaal zijn in Leiden en dat er een
grote toename te bemerken is. De LSF wil geen uithangbord zijn voor dit onderdeel, de
Gemeente moet er wel wat mee en hij verwacht dat het opgenomen gaat worden in de
nieuwe sportnota.
De heer Hol / LHC Roomburg: meldt dat hij zich heeft verbaasd over de brief aan de
informateur en dat er niet echt iets specifieks vermeld staat over het
accomodatievraagstuk. De voorzitter antwoordt dat de LSF heeft gekozen voor de
onderwerpen welke aan de orde komen in het Sportdebat.
Gymsport Leiden/ RC DIOK / LSG: zijn bezorgd over de ontwikkelingen mbt de
accomodaties. Het gaat traag en een aantal verenigingen hebben een nijpend tekort. Dhr.
Ahsmann vindt dat de LSF meer sturend moet zijn naar de Gemeente. Dhr. Gypen vraagt
zich af wie toezicht houdt op de mensen die ingehuurd zijn door de Gemeente voor deze
projecten.
De voorzitter antwoordt dat de zorgen omtrent de voortgang mbt de accomodaties en het
toezicht op de externen te uiten aan de wethouder in het bestuurlijk overleg.
De heer Ahsmann / RC DIOK: houdt een betoog dat de velden van DIOK al 90 dagen zijn
afkeurd en dat de Gemeente niets daaraan doet. Hij geeft aan met 100 man naar het
Stadhuis te gaan uit protest.
10. Rondvraag en sluiting
Er is geen rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.
Aansluitend geeft Jolanda Goense, marketing en communicatie deskundige, een presentatie over
hoe sportverenigingen kunnen inspelen op de behoefte van de ongebonden sporter. Tevens meer
info hierover: https://www.sportenzaken.nl/nieuws/bericht/1000004465/verleid-de-ongebonden-

sporter-met-nieuwe-lidmaatschapsvormenDe voorzitter sluit om 21.30 uur de avond af door iedereen te bedanken voor zijn of haar
inbreng en aanwezigheid en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

