Vastgesteld d.d. 14 april 2014

Verslag ALV Leidse Sport Federatie 22 april 2013
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, de heer Jan Breedeveld, opent de vergadering om 20.06 uur.
2. Vaststellen Agenda
De voorzitter vraagt of er nog agendapunten toegevoegd moeten worden. Dat is niet het
geval en hiermee is de agenda vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zijn:
- Dhr. Smit, kascommissie, kan niet aanwezig zijn. Dhr. Smit is overigens van de Zijl en
niet van LZ wat per abuis in de agenda is genoemd.
4. Concept verslag ALV 21 mei 2012
Er zijn geen opmerkingen over het verslag, waarmee dit is vastgesteld onder dankzegging
aan de secretaris.
5. Jaarverslag 2012
Er zijn geen opmerkingen over het verslag, waarmee dit is vastgesteld onder dankzegging
aan de secretaris.
6. Financieel verslag
Penningmeester Wim Brugman geeft een toelichting op het verslag. De kosten zijn hoger
i.v.m. de notariskosten (Statuten) en de kosten van de Sportprijzen.
De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden. Het verslag wordt
door John van Bruchem overhandigd, akkoord bevonden en het bestuur gedechargeerd
door de ALV. Het verslag wordt gepubliceerd op de website.
7. Huishoudelijk Reglement
Wim Brugman geeft een toelichting over het nieuwe HHR. Dit regelt vooral de zaken in
het bestuur. Vanaf heden zijn de bestuursvergaderingen openbaar.
Jan Duivesteijn vraagt hoe dit bekend gemaakt wordt: alle data worden op de website
www.lsf.nl gepubliceerd.
Tjeerd Scheffer vraagt waarom de vergaderingen openbaar worden: omdat het bestuur
meer transparancy wil voor de leden.
Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk emailadressen van besturen van verenigingen die
niet gekoppeld zijn aan privé adressen om te zorgen dat bij bestuurswisselingen de
continuïteit gewaarborgd blijft.
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De Facebook pagina zal ook steeds meer gebruikt worden om proactief boodschappen te
versturen. Verzoek aan de leden op “likes” te verkrijgen: www.facebook.com/LSFLeiden
Het Huishoudelijk Reglement wordt door de vergadering vastgesteld.
8. Werkprogramma
Alijd Vervoorn geeft een toelichting op het reeds meegestuurde werkprogramma. Het is
de bedoeling om zo transparant mogelijk te werken en zowel gevraagd als ongevraagde
adviezen te geven aan de Gemeente Leiden.
Ton Tieleman vraagt zich af of de hoogte van de zalen die erbij komen in het Houtkwartier
nog gewijzigd kan worden. Antwoord: Dit zal meegenomen worden in het
werkprogramma.
Jan Duivesteijn vraagt zich af hoe de communicatie verloopt tussen de Gemeente en de
LSF aangaande Sportzaken. Antwoord: Er is nauwelijks overleg, er is een advies
gevraagd over het Plan van Aanpak om zo te kunnen monitoren wat er met de plannen
gedaan wordt.
Jan Duivesteijn verbaast zich over de status m.b.t. de Drie Oktoberhal. Antwoord:Conny
Broeyer wil hier graag separaat nog eens uitvoerig op terug komen.
9. Bestuursverkiezing
Er zijn twee kandidaten voorgedragen t.w. Femke Dekker (helaas door werkzaamheden
afwezig) en Joost Leemans. Tjeerd Scheffer geeft aan dat hij erg verheugd is dat er een
ex-topsporter in het bestuur zal plaatsnemen. Beide kandidaten worden door de
vergadering akkoord bevonden en welkom geheten.
Conny Broeyer wordt herbenoemd.
Voorzitter Jan Breedeveld neemt afscheid na een lange termijn als bestuurslid van de
LSF. Hij draagt de voorzittershamer over aan vicevoorzitter Wim Brugman. Wim spreekt
Jan toe en dankt hem voor zijn verdiensten en inzet om de sport meer op de kaart te
zetten in Leiden en de positie van de LSF te verstevigen.
Jan wordt geroemd om zijn netwerk en kennis in de Leidse Sportwereld. Jan dankt een
ieder voor het vertrouwen en kijkt terug op een prettige tijd bij de LSF en wenst het
bestuur en de nieuwe leden veel succes in de toekomst.
Jan krijgt de erepenning opgesteld.
10. Rondvraag
Ed Immink: Vraagt zich af of de rekening van het waterverbruik in 2014 voor
verenigingen nog gaat wijzigen.
Antwoord: Dit is opgenomen in de sportnota en zal ook opgenomen in advies inzake
ontwikkelingen Sportbedrijf.
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11. Sluiting
De vicevoorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering.
Na de vergadering krijgt Nicky Siebert van de KNVB het woord die de aanwezigen vertelt
over de ontwikkelingen aangaande Fairplay in de voetbalwereld.
Aansluitend nemen Albert Spijker en Tjeerd Scheffer het woord om Jan Breedeveld ook
te bedanken voor zijn inzet.
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