Verslag ALV Leidse Sport Federatie 13 april 2015
Aanwezig: zie hiervoor de bij het secretariaat berustende presentielijst
1. Opening
De voorzitter, de heer Rolf Marselis, opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt de
het bestuur en de medewerkers van wielervereniging Swift voor de gastvrijheid. Het
bestuur wordt voorgesteld.
De voorzitter vraagt of er nog agendapunten toegevoegd moeten worden. Dit is niet het
geval en hiermee is de agenda vastgesteld.
2. Mededelingen


De uitkomst van de ledenraadpleging aangaande de Algemene Bepalingen is dat
er zeer veel regels en bepalingen zijn. In overleg met het Sportbedrijf is besloten
om er kritisch naar te laten kijken door een onafhankelijke derde. Deze is
gevonden in de persoon van notaris Breedveld. Gemeente is ook akkoord met het
conform het advies van de Lsf opnemen in de Algemene bepalingen van een
arbitragecommissie bestaande uit een vertegenwoordiger van de gemeente, van
de verenigingen en een onafhankelijke voorzitter.



Er zijn geen berichten van verhindering.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Verslag ALV 14 april 2014
Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van de tekst waarmee het verslag is
vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
5. Jaarverslag 2014
Er zijn geen opmerkingen over het verslag, waarmee dit is vastgesteld onder dankzegging
aan de secretaris.
Het bestuur wordt door de ALV voor het gevoerde beleid decharge verleend.
6. Financiën
Penningmeester de heer Wim Brugman geeft een toelichting op Verlies en Winstrekening
en Balans. Het eigen vermogen is gestegen. De penningmeester ziet derhalve de
toekomst met vertrouwen tegemoet.
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 beleid.
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Dhr. Smit wordt herbenoemd als lid van de kascommissie.
7. Bestuursverkiezing
Er zijn diverse vacatures beschikbaar en het bestuur is dringend op zoek gegaan naar
nieuwe bestuursleden en gelet op de samenstelling van het huidige bestuur naar meer
vrouwelijke leden. Dit is gelukt en het bestuur is verheugd de volgende kandidaten aan de
leden voor te stellen:
Nikki Borgman, een juriste met een groot sporthart en Nienke Ledegang, communicatie
expert met sportieve en bestuurlijke ervaring in de volleybal wereld.
De vergadering is unaniem akkoord. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor aan de
vergadering.
Tevens geeft de vergadering goedkeuring voor de herbenoeming van een volgende
periode van voorzitter Rolf Marselis.
8. WVTTK
Dhr. Van Alphen / Pernix merkt op dat er veel adviezen worden gegeven maar dat de
Gemeente stelselmatig de procedure negeert (te laat, onvolledig). Het bestuur geeft aan
dat er inderdaad procedurele fouten gemaakt worden en dat het bestuur de Gemeente
hierop blijft aanspreken. Het bestuur heeft wel een goede relatie met de Gemeente en
zeker het gevoel dat er geluisterd wordt.
Dhr. Van Zijp / Unicum geeft aan behoefte te hebben om regelmatig terugkoppeling te
krijgen over de adviezen gedurende het jaar. Het bestuur neemt dit in overweging.
Dhr. Hanekamp / LSF: het rondje langs de verenigingen is als geslaagd ervaren en wordt
gecontinueerd. Het bestuur komt nog terug hoe de effectieve terugkoppeling zal
plaatsvinden naar de verenigingen.
9. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
10.Sluiting
De voorzitter sluit om 20.25 uur de vergadering.
Hierna krijgt Ron Jansen het woord. Hij is voorzitter van Voetbalvereniging Laakkwartier
uit Den Haag en zeer succesvol aangaande meervoudig gebruik van de
sportaccommodatie.
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