Verslag Ledenraadpleging 12 jan. 2015
Thema: Algemene bepalingen buitensportaccomodaties
Aanwezig: Rolf Marselis (voorzitter, bestuur LSF), Bart de Wolf (bestuur LSF), Wim
Brugman (bestuur LSF), Trudy Kwik (verslag).
Vertegenwoordigers van de leden van de LSF, geregistreerd op de presentielijsten.
De voorzitter, Rolf Marselis, opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom.
Hij stelt de medebestuursleden van de LSF voor en vertelt het programma van de avond.
In november 2014 is er een informatie avond gehouden op initiatief van het Sportbedrijf.
Met de ledenraadpleging van hedenavond wil de LSF duidelijk krijgen waar we op dit
moment staan en welke vragen de verenigingen hebben. Dit in verband met het feit dat er
aan de LSF gevraagd is om een advies te geven, uiterlijk eind januari 2015.
De voorgestelde algemene bepalingen (en de gebruikersovereenkomst) zijn complexe,
juridische materie. De bestuursleden Rolf Marselis en Ralph Hanekamp hebben voor de
discussie een presentatie gemaakt met de belangrijkste onderwerpen. (deze presentatie
is inmiddels aan de leden toegestuurd).
Per onderwerp in de presentatie worden de vragen vanuit de leden geïnventariseerd.
Algemene opmerkingen:
 Er bestaan onduidelijkheden over medegebruik
 Er moet meer duidelijkheid komen over doelvoorschriften
 De voorschriften lijken praktisch onuitvoerbaar voor de verenigingen
 Er zijn relatief veel gebodsbepalingen, waardoor de indruk bij verenigingen bestaat
dat zij voor veel zaken aansprakelijk zijn
 Is de boetebepaling conform het algemeen verbintenisrecht?
 De Gemeente heeft geen overzicht gegeven van de verschillen tussen de oude en
de voorgestelde algemene bepalingen, ondanks toezegging
 Men mist de coöperatie met de Gemeente (2 to tango)
Vragen en constatering:
 Strekking van de LSF om niet door te gaan op deze manier
 Hoe zit het bij andere Gemeentes, is dit gecheckt?
 Kunnen de sportverenigingen ook onroerend goed belasting opgelegd krijgen?
Vervolg:
 De LSF maakt een advies en stuurt dit naar College en Leden
 College neemt besluit en legt dit voor aan de Raad
 Frank de Wit maakt afspraken met de verenigingen
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Rolf Marselis dankt de aanwezigen en LRC DIOK voor de
gastvrijheid en sluit de vergadering om 21.30 uur.
Voorzitter Cees Ahsmann van DIOK dankt het bestuur van de LSF
voor de inzet.

Verslag: Trudy Kwik, 27 januari 2015
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