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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Biltse Sport Federatie gehouden
op 16 mei 2017 in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis in de gemeente De Bilt
1.

Opening
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door voorzitter Ineke Stienstra. Zij heet iedereen
welkom, in het bijzonder wethouder Madeleine Bakker, sportambtenaar Wim Tigelaar, de
ereleden Rens Kersten en Karel Beesemer en de spreker van vanavond Joke Davio

2.

Ingekomen stukken en berichten van verhindering
Bericht van verhindering is ontvangen van:
Rien Brink (Karateschool Mas Oyama De Bilt), Ron Teune (sportgala), Addy Warmerdam
(secretaris Bridgeclub Maartensdijk), Corrie Tersteeg (Salvo '67), Stephan van der Vat (SCHC)
BSF-bestuur: Herman Bröring
Aanwezig
Leden: Rob Heim (TV FAK), Sjef Sollman (SVM), Frans van der Tol (SVM), Werner Boogaard
(TV Tautenburg), Mark Krähe (VVSO-WVT), Juul op de Weegh (Irene Volleybal),
Ineke van Straaten (Irene Zaalvolleybal), Arie Anninga (KV Nova), Robert Havekotte (BZC
Brandenburg), Petra van Rooyen (CSV Fraternitas), André Breukelaar (CSV Fraternitas),
Ad van Amerongen (FC De Bilt), Rob Florie (FC De Bilt), Pieter Keuning (KV NOVA), Iet
Wennekes, dhr. Van Amerongen (Samen Verder)
Ereleden: Karel Beesemer, Rens Kersten
Gemeente: Madeleine Bakker, Sebastiaan Klok, Wim Tigelaar
BSF-bestuur: Peter van Brenk, Jan Pieter Stam, Hans Stevens, Ineke Stienstra,
Kirsten Szameitat, Marius van den Bosch en Anja Donker

3.

Mededelingen en vaststellen van de agenda
Wijzigingen op de agenda: toegevoegd wordt ‘Collecte gehandicaptensport’.

4.

“De gezonde sportkantine”, inleiding door Joke Davio, Team:Fit adviseur, provincie
Utrecht
Er wordt een presentatie gehouden over de gezonde sportkantine; wat zijn de keuzes die je als
sportvereniging kunt maken, zonder dat dat veel extra geld kost.
Via Team:Fit is het mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen. Dit gesprek is gratis. De
overheid is een programma gestart om overgewicht tegen te gaan, de gesprekken worden
betaald uit overheidsgeld.
Janneke Wagenaar (Café Van Miltenburg) heeft het concept uitgerold bij MMHC Voordaan. Daar
is het een succes.
Nadere informatie kan verkregen worden bij joke@teamfit.nl.

5.

Mededelingen wethouder, mw. M.C.T. Bakker-Smit
Mw. Bakker ziet met vreugde het grote aantal aanwezigen bij deze vergadering. Er zijn het
afgelopen jaar weer bijzondere sportprestaties geleverd. Onder andere drie korfbalverenigingen
die op dezelfde dag kampioen werden en promoveerden. Alle kampioenen gefeliciteerd. En de
gedegradeerden succes in het nieuwe seizoen.
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Zwembad: de raad heeft opnieuw een besluit genomen. De kogel is door de kerk. De
aanbesteding zit in afrondende fase.
De Vierstee: de renovatie is vandaag gestart aan de binnenzijde. De stichting Vierstee 2.0 is zeer
actief. De tussenstand van de acties bedraagt € 82.000. Chapeau aan iedereen die daaraan
heeft meegewerkt.
Voordaan: de sportvelden waren eigendom van Voordaan. De overname wordt gefaseerd
doorgevoerd als er vervanging nodig is. Hiermee is een stukje ongelijkheid opgelost.
Beheer en exploitatie: in het raadsbesluit zwembad en vierstee was ook opgenomen dat naar
exploitatie gekeken zal worden en dat dat niet meer als kerntaak van de gemeente behoord. De
gemeente is op zoek naar een constructie waarbij de exploitatie uitbesteed gaat worden.
Welke kant dat dat uitgaat, bespreekt de gemeente binnenkort met de BSF. Nader nieuws
hierover volgt.
Er zou ook gekeken kunnen worden of eenzelfde formule op zou kunnen gaan voor de
dorpshuizen. Doel is dat het voor de gebruikers op een prettige wijze gebeurt en dat het
professioneel wordt uitgevoerd.
6.

Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2016
Tekstueel geen opmerkingen
Inhoudelijk geen opmerkingen
Verslag wordt vastgesteld.

7.

Jaarverslag 2016
Karel Beesemer merkt op dat hij blij is dat de BSF nog bij betrokken is bij het
kerstzaalvoetbaltoernooi. Daarnaast spreekt hij zijn waardering uit naar de secretaris dat hij en
mede-ereIid Rens Kersten de vergaderstukken thuis bezorgd hebben gekregen.

8a. Financiële jaarstukken BSF
Bij afwezigheid van de penningmeester zal Jan Pieter Stam de vragen beantwoorden.
Verslag Kascontrolecommissie: op 1 mei 2017 hebben Gijs Ruijsestein en Pieter Keuning de
boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Decharge is verleend.
Jaarverslag 2016 (balans, resultatenrekening en de toelichtingen daarop per 31 december
2016)
Er zijn geen vragen over het financieel jaarverslag.
8b. Financiële jaarstukken Fonds Sport Bevordering
Jaarverslag 2016 (balans, resultatenrekening en de toelichtingen daarop per 31 december
2016). Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.
Verslag kascontrolecommissie (en verlening decharge). De kascontrolecommissie heeft de
boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Decharge wordt verleend.
8c. Samenstelling kascontrolecommissie 2017 (voor BSF en FSB)
Pieter Keuning en Rob Heim vormen samen de kascontrolecommissie voor 2017.
9a. Samenstelling van het BSF-bestuur; rooster van aftreden
Marius van den Bosch wordt gekozen tot voorzitter. Vanaf dit moment is hij voorzitter van de
vergadering.
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9b. Samenstelling van het FSB-bestuur
Marius treedt af als penningmeester van de FSB, omdat de twee functies niet verenigbaar zijn.
Herman Bröring volgt hem op als lid van de FSB. De functies worden binnen het FSB-bestuur op
een nader moment verdeeld.
10a. Begroting 2018 BSF
Er zijn geen vragen
10b. Begroting 2018 FSB
Er zijn geen vragen.
Bij aanvragen voor subsidie van de FSB wordt er schriftelijk bericht gestuurd dat er afgewezen is.
Er komen meer aanvragen binnen dat dat er geld beschikbaar is. Er moeten dan keuzes gemaakt
worden. Jaarlijks is er ongeveer € 9.000 - € 10.000 beschikbaar. Indien er geld over is dan gaat
dat terug in het Eigen Vermogen.
11. Sportgala/feest der kampioenen
Naar aanleiding van de inventarisatie van vorig jaar en de vraag of de verenigingen iemand wilde
aanwijzen om zich voor een ander soort sportgala wilde zetten, is er een tweetal uitnodigingen
uitgestuurd om te komen praten. De opkomst was niet erg bemoedigend.
Tijdens de vergadering wordt een formulier uitgedeeld waarop de jeugdkampioenen kunnen
worden aangemeld voor woensdag 28 juni 2017.
Doelgroep is basisschooljeugd tot ongeveer 12 jaar. Het formulier wordt ook op de BSF-site
gezet.
Mocht de opzet slagen dan kunnen we nadenken over een vorm voor senioren.
12. Stand van zaken (voor zover niet eerder besproken)
De Vierstee
De gemeente is opdrachtgever naar de aannemer. Er is een werkgroep in het leven
geroepen, waarin de BSF zitting heeft namens de sporters.
Hoe zeker en hard is de datum van oplevering? Direct daarna moeten de sporters weer aan
de bak. Het is een spannende periode.
-

Sporthal De Bilt
Morgenavond vindt er een bijeenkomst met de raadsleden plaats over de sporthal. De BSF
zal daar haar ideeën toelichten.
Het is een nieuw traject dat nog helemaal aan het begin staat. Doel is voornamelijk om de
sporthal op de politieke agenda te krijgen.
Ook tijdens de raadvergadering komt het punt aan de orde.
De renovatie/nieuwbouw van de sporthal is ook meegenomen in de gebiedsvisie in verband
met de geplande woningbouw.

13. Rondvraag
Robert Havekotte heeft geen vraag, maar wil de BSF ontzettend bedanken voor wat ze de
afgelopen jaren hebben gedaan rondom het nieuwe zwembad. Grote waardering voor de
inzet van Ineke Stienstra en Herman Bröring. De uitkomst is voor Brandenburg enigszins
teleurstellend, maar dat heeft niet aan de BSF gelegen.
Rob Heim (voorzitter TV FAK) meldt dat TV FAK als zelfstandige vereniging bijna 20 jaar
bestaat. Dit wordt gevierd in het weekend van 30 juni. Rolstoeltennisster Jiske Griffioen zal
een demonstratie komen geven. Iedereen is welkom.
André Breukelaar van CSV Fraternitas vertelt dat de grote show op 4 november 2017 in het
kader van het 100-jarig bestaan, ook voor iedereen toegankelijk is.
Rob Florie: FC De Bilt zal binnenkort de eerste voetbalclub van Nederland zijn die de titel
fairtradeclub ontvangt. Een mooie prestatie.
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-

-

Iet Wennekes vertelt dat de honk- en softbalvereniging Centrals 20 jaar op het park zit. Ze
weten niet of dat ze dat gaan vieren. Ze gaat haar best doen om nog iets van de grond te
krijgen.
Tot slot meldt de voorzitter dat we de afgelopen jaren vergaderd hebben bij de verenigingen
met een clubhuis. We gaan het komende jaar de kleinere verenigingen uitnodigen bij een
BSF-vergadering, zodat we ook met de besturen van deze verenigingen in contact komen.

14. Sluiting
Onder dankzegging van ieders inbreng, wordt de vergadering om 21.25 uur gesloten.

Anja Donker, 16 mei 2017
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