
NOTULEN 

BIJZONDERE LEDENVERGADERING 
Woensdag 9 december 2015 

19.30 – 22.00 uur 

Nenijto 
 

 

 

 

1 Opening |Joop van Leersum 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. 

Helaas is de BLV aankondiging niet tijdig bij iedereen doorgekomen. De BLV is op 5 

november 2015 op Facebook aangekondigd. Enkele leden hebben opgemerkt dat 

andere leden de gelijktijdige uitnodiging per email van 5 november 2015 niet 

hebben ontvangen. Nadat de agenda in een later stadium is bepaald is de BLV op 

www.ra.nl gepubliceerd met een link naar de bijbehorende stukken. 

 

De aanwezige leden hebben besloten dat de ALV door kon gaan. 

 

 

2 Notulen ALV 22 april 2015 

De notulen van de vorige ALV worden zonder opmerkingen vastgesteld en goed- 

gekeurd.  

 

 

3 Verkiesbaarstelling nieuwe bestuursleden 

De aanwezige leden stemmen in met de aanstelling van Rob Janssen (wegatletiek) 

en Sjaak van der Linde (vrijwilligersbeleid) als bestuurslid. 

 

4 Verzelfstandiging Nenijto 

Rob Janssen doet kort verslag wat de verzelfstandiging voor de vereniging betekent. 

Op 5 november 2015 is de brief over de verzelfstandiging van Nenijto tezamen met 

de uitnodiging voor de BLV verstuurd.  We verwijzen graag naar deze brief en de 

powerpoint presentatie van de BLV (www.ra.nl/vereniging/verzelfstandiging). 

 

Eric Tournier verzorgt al jarenlang facilitaire zaken. Hij is daarom aangesteld als 

Facility Manager a.i. Deze functie is vacant en zal in het nieuwe jaar gepubliceerd 

worden, samen met vacatures die ook nodig moeten worden ingevuld om de 

verzelfstandiging in 2016 goed in te zetten. 

 

Toegang tot Nenijto zal vanaf januari 2016 anders zijn. De toegangspoorten zullen op 

slot zijn i.v.m veiligheid. Afhankelijk of een beheerder wel of niet vanuit de gemeente 

hier wordt gedetacheerd, zal Nenijto overdag gesloten zijn. Te zijner tijd informeren 

wij u hierover via Facebook en www.ra.nl.  

Afspraken rondom toegang tot het sportcomplex kunnen worden gemaakt met 

verenigingscoördinator Tim Stoevelaar via bureau@ra.nl . 

 

Bevoegdheid tot ondertekening contract verzelfstandiging 

Aan de BLV moet formeel goedkeuring gevraagd worden, zodat bestuursleden het 

vastgoedcontract en de gebruikersovereenkomst met de gemeente in naam van 

Rotterdam Atletiek kunnen tekenen om de verzelfstandiging van de Nenijto te 

realiseren. 

 

 

 

http://www.ra.nl/
http://www.ra.nl/vereniging/verzelfstandiging
http://www.ra.nl/
mailto:bureau@ra.nl
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Besluit 

 De BLV geeft unaniem mandaat aan het RA bestuur om de 

gebruikersovereenkomst en het vastgoedcontract te tekenen.  

 

De presentatie geeft aanleiding tot vragen over lopende zaken en projecten: 

 

V: Wat is de status van de Sport Campus op Rotterdam Zuid?  

A: Er komt een Indoor centrum nabij het Feijenoord stadion. Als atletiekvereniging zijn 

we gevraagd mee te denken m.b.t. inrichting, fysieke en organisatorische zaken. We 

zitten op het vinkentouw. De locaties Varkenoord en loopgroep Pendrecht zijn actief 

in Rotterdam Zuid en mede door hun inspanningen staat Rotterdam Atletiek in 

Rotterdam Zuid op het netvlies van de Gemeente Rotterdam. 

 

V: Hoe gaat het in 2016 met de trainingen op het Langepad? 

A: PAC heeft net als wij de mogelijkheid om eigen beleid te formuleren. Ook wij 

kunnen en zullen van hun faciliteiten gebruik willen maken en worden daarvoor 

conform het PAC beleid voor belast. Dit doen wij ook naar PAC en andere 

gebruikers.  Vanuit het bestuur van Rotterdam Atletiek is wederom een verzoek 

gedaan om te praten over de mogelijkheden.  

 

V: Hoe zit het met aansprakelijkheidsverzekeringen na  verzelfstandiging? 

A: Het bestuur heeft dit op de agenda staan. Er komt een crosscheck op 

verzekeringen. Er zijn namelijk al verzekeringen via SportSupport en de KNAU. Michel 

Doornik en Eric Tournier waren aanwezig bij de SportSupport bijeenkomst Risico 

Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) waar dit onderwerp ook ter sprake kwam. Zij gaan 

samen de RI&E lijst door voor Nenijto. 

 

 

5 Budget 2016 | Tineke Smits & Marco Schumm  

Marco Schumm en Tineke Smits zijn eerder - vanwege dit overgangsjaar - gestart 

met het opstellen van het budget 2016. In de afgelopen jaren werd het budget 

meestal in het lopende jaar (rond maart) gepresenteerd. 

Het budget 2016 verschilt met dat van 2015 omdat het gesplitst is in Facilitair en 

sportief. Het bestuur heeft daarvoor gekozen om de kosten beter te kunnen 

analyseren en beheren.  

Goed nieuws is dat de SSN(Stichting Sportbevordering Nenijto) oftewel de kantine 

positief draait. Slecht nieuws dat de Stichting TopSport ter ziele is en dat RA in 2015 

met achterstallige huur werd geconfronteerd, omdat de gemeente verzuimd heeft 

dit eerder te factureren. RA had daarvoor wel een voorziening getroffen, maar drukt 

helaas wel op het budget omdat de voorziening tekort schoot. In het budget 2016 

zie je relatief grote posten voor energie en schoonmaak, omdat de vereniging na 

verzelfstandiging zelf verantwoordelijk is geworden voor kosten m.b.t. energie en 

schoonmaak.  

 

Rotterdam Atletiek als vereniging groeit nu vijf jaar op rij. Het bestuur hoopt die groei 

te behouden door samen met vrijwilligers een professionaliseringsslag te slaan. Een 

eerste stap was het aanstellen van een technische commissie en het aanstellen van 

een maatschappelijk verenigingsmanager (zie Sport Plus Magazine).  
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5.1 Afschaffing contributievrijstelling (voor o.a. trainers) 

De contributievrijstelling voor trainers wordt per 2016 afgeschaft. In de vorige ALV 

van 22 april j.l. was dit al aangekondigd, maar nog onvoldoende onderbouwd. De 

vereniging wil de contributievrijstelling afschaffen omdat er ongelijkheid is ontstaan in 

het aantal vrijstellingen en het aantal gegeven trainingen. Het uitgangspunt is dat 

een trainer 2 trainingen per week geeft van 1,5 uur. Op dit moment zijn er soms vijf 

trainers per groep, waardoor een trainer soms maar 2 keer per maand een training 

geeft. 

De belastingdienst stelt dat iedere vrijwilliger per jaar maximaal € 1500,- vergoed 

mag krijgen voordat er belasting moet worden betaald. Het rechtvaardig registreren 

hiervan is hierdoor geen gemakkelijke taak. 

De vereniging erkent echter wel dat het verzorgen van trainingen een sleutelfunctie 

is en heeft besloten het verlies van de contributievrijstelling met een verhoging aan 

trainersvergoeding te compenseren. De basis voor de verhoging is het huidige 

contributiebedrag gedeeld door het totaal van 2 trainingen per week (104), zodat 

een trainer die de standaard training geeft precies de contributievrijstelling heeft. 

5.2 Contributieverhoging 

De contributie wordt verhoogd met 15% per 1 januari 2016. Voor senior leden 

betekent dit dat de contributie € 50,- per kwartaal gaat worden. Het besluit is nodig 

om de gestegen kosten i.v.m een terugtrekkende gemeente en verzelfstandiging 

van de Nenijto te compenseren. De begroting komt desondanks nog steeds op € 

8.050,- negatief. Dit bedrag wordt uit de reserves (weerstandsvermogen) betaald. 

Door slim om te gaan met energiegebruik, inkoop, inzet van vrijwilligers, 

projectplannen en verhuur van de Nenijto hopen we dit tekort naar € 0,- te brengen. 

Ook spannen we ons in extra activiteiten te organiseren op Nenijto zodat dit de 

exploitatie verder drukt. Vooraleerst is 2016 een ervaringsjaar waarin we zullen gaan 

ervaren hoe de kosten zich verhouden tot de opbrengsten. 

 

5.3 Verrekening KNAU contributie 

Elk jaar moet de vereniging een vast bedrag per lid overmaken aan de KNAU. Dit 

bedrag geldt voor een heel jaar en kan niet bij tussentijds vertrek van een lid 

gedeeltelijk worden teruggevorderd.  

Het bestuur stelde voor om het deel voor de bijdrage van een lid aan de KNAU aan 

het begin van dit jaar volledig te mogen incasseren - gelijk met 1/4 van de RA 

contributie.  

Hoewel er begrip was waarom dit voorgesteld wordt, is afgesproken om dit pas per 1 

januari 2017 te laten ingaan. Mede om alle leden hiervan gedurende 2016 op de 

hoogte stellen en ze niet na de relatief duurdere feestmaanden met een hoge 1e 

kwartaalincasso te confronteren.  

 

Besluiten (unaniem): 

 Akkoord op budget 2016  

 Afschaffing contributievrijstelling & contributieverhoging +15% 

 Nieuwe methodiek Verrekening KNAU contributie (per 01 januari 2017) 

 

6 Concept Huisreglement 

Bij professionaliseren horen goede afspraken en hoe je met elkaar om wilt gaan. 

Paula Vrolijk heef dit samen met het bestuur beschreven in het concept huishoudelijk 
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reglement, gebaseerd om jarenlange ervaringen van andere verenigingen en hoe 

RA het natuurlijk zelf doet en altijd heeft hebben gedaan.  

Vertrouwen in elkaar is belangrijk voor het reilen en zeilen van een grote vereniging 

zoals RA. Vandaar dat in november 2015 een SportPlus bijeenkomst werd 

georganiseerd hoe met o.a. de jeugd om te gaan. Gelijktijdig zijn Verklaringen 

omtrent gedrag (VOG) aangevraagd voor trainers en bestuurders.  

  

 

7 Concept Vrijwilligersbeleid 

De uitgangspunten voor het concept vrijwilligersbeleid is door Sjaak van der Linde 

gepresenteerd. Er wordt hierbij van uitgegaan dat we voldoende vrijwilligers kunnen 

werven, zodat een afkoop van vrijwilligerswerk in 2017 niet voorgesteld hoeft te 

worden. 

Consumentisme ligt echter op de loer. Nederlandbreed kampen verenigingen met 

terugloop in het aantal vrijwilligers per vereniging. Waar we vooral in dit stadium 

behoefte aan hebben is denk- en daadkracht. Het conceptbeleid ligt er. Nu nog 

enthousiaste vrijwilligers die vrijwilligersprofielen opzetten om ze begin te publiceren 

om zo RA leden te duiden wat we als vereniging nodig hebben om te overleven.  

 

Beleidsvorming Gedragscode 

Helaas waren er het afgelopen jaar incidenten die het nodig maakten om een 

gedragscode op te stellen. Benita Verlinde en Rob Gringhuis gaan zich hard maken 

om samen met Sjaak van der Linde de concept gedragscode te vervolmaken en in 

te voeren.  

 

 

8 W.V.T.T.K. 

Spullen in de kantine 

Er is ongenoegen over sporttassen in de kantine. Er zijn kleedkamers en kluisjes, maar 

worden niet gebruikt. Judith Vis stelt een “Lundia”stelling voor en wellicht kluisjes 

waarin je je mobiel kunt opladen. In 2016 gaat RA dit onderzoeken. 

 

Stand van zaken Club van 100 

In het RA magazine van winter 2015 is er een oproep gedaan om de kantine te 

vernieuwen. Het geld is echter aan andere nuttige zaken besteed, maar 

communicatie hieromtrent is uitgebleven. Het bestuur zegt toe hierover beter te 

communiceren. 

 

Ledenadministratie  

In 2016 zal de ledenadministratie vernieuwd worden. Momenteel kost het de 

vrijwilligers te veel tijd om vooral communicatie naar de leden toe te verwezenlijken. 

Een nieuw in te voeren software systeem zal dit probleem oplossen zodat 

maandelijks mutaties kunnen worden doorgevoerd en het bestuur sneller inzage 

heeft in de inkomsten. Het bestuur bedankt hierbij alle vrijwilligers en Andre Bossche 

in het bijzonder voor het jarenlang verzorgen van de ledenadministratie. 
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Veiligheid | Riet Meijer 

De AED is onvoldoende zichtbaar op Nenijto. Daarnaast is het belangrijk om te 

weten via BHV-er of EHBO-er is. Het bestuur neemt dit aandachtspunt mee in het 

door te voeren vrijwilligersbeleid.  

 

Infobijeenkomsten voor nieuwe leden 

Om nieuwe leden goed te kunnen informeren over wat ‘lid zijn’van RA betekent, 

vindt naast schriftelijke communicatie in de nabije toekomst ook een bijeenkomst 

plaats voor nieuwe leden zodat zij goed worden geïnformeerd over huisreglement, 

gedragscode, vrijwilligersbeleid etc. 

 

Barpersoneel nodig  

De bar is onderbezet. Nu wordt te veel beroep gedaan op vrijwilligers die het al (25 

jaar!) doen. Hoog tijd dus om Jenneke Lausberg, Berta Visser, Rens Haanstra en 

andere bar en kantinevrijwilligers een handje te helpen. Of twee… 

 

 

9 Sluiting  

De voorzitter sluit – na dank voor de komst van de aanwezigen – de bijzondere 

ledenvergadering om 22.00 uur.  

 


