Verslag ALV Leidse Sport Federatie 14 april 2014
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, de heer Rolf Marselis, opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt de
heer Jan van Zwieten voor de gastvrijheid.
2. Vaststellen Agenda
De voorzitter vraagt of er nog agendapunten toegevoegd moeten worden. Dit is niet het
geval en hiermee is de agenda vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Verslag ALV 22 april 2013
Er wordt melding gemaakt dat het verslag niet op de website heeft gestaan, hiervoor onze
excuses. Er zijn verder geen aanvullingen waarmee dit verslag is vastgesteld onder
dankzegging aan de secretaris.
5. Jaarverslag 2013
Dhr. Tieleman vraagt het bestuur wat de status is van de tarieven 2014.
Over de tarieven is een instemmend advies uitgebracht naar het College.
Er zijn verder geen opmerkingen over het verslag, waarmee dit is vastgesteld onder
dankzegging aan de secretaris.
Het bestuur wordt voor het gevoerde beleid gedechargeerd door de ALV.
6. Financiën
Penningmeester de heer Wim Brugman geeft een toelichting op Verlies en Winstrekening
en Balans.
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.
De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële gevoerde
beleid.
Op het verzoek voor nieuwe leden voor de kascommissie wordt positief gereageerd door
de heer P. van Walbeek (Jahn) en plaatsvervangend lid de heer R. van Zijp (TC Unicum).
Dank wordt uitgesproken.
7. Bestuursverkiezing
Er zijn diverse vacatures beschikbaar:
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1.
Femke Dekker heeft kenbaar gemaakt haar functie niet te kunnen uitvoeren
gezien haar werk en heeft besloten om haar functie neer te leggen
2.

De benoemingstermijn van Wim Brugman is geëxpireerd

3.
Conny Broeyer heeft aangegeven zich met andere organisaties te gaan
bezighouden
4.

Alijd Vervoorn stelt zich niet herkiesbaar

Er is tevens een grote kans dat per september Hans van Rooijen naar het buitenland
vertrekt voor 2 jaar. Gezien de kennis welke verloren dreigt te gaan heeft het bestuur
gevraagd aan Wim Brugman om nog een periode als penningmeester aan te blijven
waarop hij positief gereageerd heeft.
Er zijn 2 nieuwe kandidaten voor het bestuur: Ralph Hanekamp en Bart de Wolf.
De vergadering is unaniem akkoord. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor aan de
vergadering.
De voorzitter neemt met mooie woorden afscheid van Conny en Alijd. Beiden hebben
door hun bestuurlijke ervaring en kennis in de sportwereld een grote verdiensten gehad in
de tot standkoming van de Sportnota. Er wordt later feestelijk afscheid genomen.
8. Rondvraag
Conny Broeyer bedankt een ieder voor de prettige samenwerking en wenst iedereen veel
succes. Tevens biedt zij aan dat als zij iemand kan helpen zij daarvoor beschikbaar is.
Alijd Vervoorn dankt iedereen voor het vertrouwen en wenst een ieder veel succes.
Hans van Rooijen meldt dat de voorbereidingen zijn gestart voor het jaarlijkse
sportcongres welke gehouden wordt op 5 november bij Zorg en Zekerheid. De enquête
en agenda volgt spoedig.
Phil Verstraaten vraagt zich af wat het standpunt is van de LSF inzake de publicaties
rondom de kunstgrasvelden.
Antwoord: Er is geen standpunt ingenomen en er is zeker ook verbazing aan de zijde
van de LSF. Het ligt in de bedoeling om langs te gaan bij een aantal verenigingen.
9. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering.
Na de vergadering krijgen Hiske Faber en Ans van Dongen van Gemiva het woord. Er is
een grote transitie op komst gezien de dagbesteding. Bij DIOK is er een verregaande
samenwerking gerezen welke met succes wordt uitgerold. De bedoeling van vanavond is
om de clubs te informeren over de mogelijkheden.
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