
Verslag van de ALV VGSO 4 oktober 2017 
 
Aanwezige leden van de VGSO 
S.C. Gouda (Heleen Sarink), K.V. Gemini (Eric de Jong), Langlaufvereniging Gouda (Jos van de Bogt), 
Pétanquevereniging Gouda (Thom Dessing), GMHC (Chirs Boeijinga, Marc van Ignotl), GO!uda Sport 
(Margreet van Zijl), Bouncers Basketball (Jeroen Poldervaart), Widex G.Z.C. Donk (Hein Megens, Ton 
Wools), G.Z.V. Watergras (Han Overkamp), Goudse Reddingsbrigade (Kevin de Jonge) 
 
Bursalen Jeugdtopsportfonds en ouders 
Zev en Anco Bulk (Widex G.Z.C. Donk), Max en Allard Schullenklopper (Den Edel Gouda), Max en 
Stephan de Ruiter (GLTC Be Quick), Tessa en moeder Kwakernaak (GLTC Be Quick), Anouk en moeder 
Vermeulen (Widex G.Z.C. Donk) 
 
Bestuur VGSO 
Maurice Simons (voorzitter), Ben de Bruijn, Ton Kooijman, Bertus Overkamp, Redouan Allaoui, 
Sebastian Spruyt 
 
Totaal aantal aanwezigen: 29 
 
Inhoudelijk verslag 
Maurice opent de ALV als voorzitter. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun inzet op het 
sportieve gebied het afgelopen jaar. Hij deelt mee dat Rob wegens omstandigheden niet in de 
gelegenheid is om aan te sluiten en dat Redouan iets later zal aanschuiven. 
 
De voorzitter stelt voor om agendapunt 2.1 te verschuiven naar punt 8, zodat er geen herhaling 
voorkomt. De agenda wordt vastgesteld. 
De voorzitter vertelt kort iets over het afgelopen jaar, waarbij hij de highlights noemt: de uitbreiding 
van het bestuur en de activiteiten rondom de SportNota ‘Sport en Bewegen in Gouda 2022’.  
 
De secretaris neemt het jaarverslag van 2016-2017 met de aanwezigen door. Naast de twee 
voornoemde highlights vertelt hij nog zijn bevindingen inzake het Jeugdtopsportfonds en de 
gewijzigde regelingen. De secretaris deelt mee dat het Jaarverslag 2016-2017 op korte termijn ook op 
de website van de VGSO te vinden zal zijn.  
Het verslag van de ALV VGSO van 2016 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
De penningmeester neemt met de aanwezigen het financiële jaarverslag door. Hierbij verklaart hij 
ook het ontstaan van het eigen vermogen in het verleden – drie jaar subsidie ontvangen, maar geen 
uitgaven gedaan.  
Daarnaast noemt hij de financiële samenwerking met het Jac. Bezemerfonds, in het bijzonder inzake 
het Jeugdtopsportfonds.  
De penningmeester licht de grootste posten op de exploitatierekening toe. De inkomsten komen 
grotendeels uit de subsidie van de Gemeente Gouda (€2500,-) en de uit de contributie van de leden 
(€1400,-). De uitgaven bestaan voor het leeuwendeel uit het Sportgala, het Jeugdtopsportfonds en 
de aanschaf van nieuwe Vrijwilligersspelden.   
Het bestuur ontvangt felicitaties voor het behalen van zwarte cijfers.  
 
Het bestuur van de VGSO deelt de aanwezigen mee dat het niet in contact heeft kunnen komen met 
de Kas Controle Commissie (KCC) 2016. Er zijn echter wel degelijk financiële (bewijs)stukken 
aanwezig. Het voorstel vanuit het bestuur van de VGSO luidt om een KCC in te stellen die zowel de 
boekjaren 2016 als 2017 controleert.  
Er melden zich drie leden voor de KCC. Dit handelt de penningmeester verder af.  



De bestuur deelt desgevraagd mee dat de financiële stukken niet digitaal onder de leden worden 
verspreid. Dit om te voorkomen dat deze stukken een eigen leven gaan leiden. Er wordt wel 
voorgesteld om de stukken een week voor de ALV in te kunnen zien.  
 
Het Aan- en aftreedschema van het bestuur van de VGSO wordt besproken. Hierbij stellen de 
aspirant-leden zich voor. De aspirant-leden worden door de ALV benoemd tot de ALV van 2020.  
Er wordt door de aanwezigen nog wel een suggestie gedaan: focus op het toevoegen van een vrouw 
tot het bestuur.  
Daarnaast doet het bestuur van de VGSO nogmaals een oproep aan de leden van de VGSO om toe te 
treden tot het bestuur en/of iemand af te vaardigen voor het bestuur van de VGSO. 
 
Na de pauze volgt het agendapunt over de Doelstellingen VGSO. De voorzitter stelt voor om dit 
agendapunt in tweeën te splitsen: 
1. Doelstellingen vanuit de VGSO zelf; 
2. De verwachtingen van de leden naar het bestuur toe. 
De voorzitter bespreekt de hernieuwde structuur van het bestuur in commissies (binnen-, buiten- en 
watersport) en de hernieuwde structuur van het bestuur qua kennis. De expertise is binnen het 
bestuur als volgt verdeeld: 

 Maurice heeft ervaring met het organiseren van grote, internationale sportevenementen en 
heeft nauwe connecties met de Goudse politiek.  

 Ben heeft verstand van en ervaring met financiële problemen, in het bijzonder kantines. 
Sportverenigingen hebben altijd een bijzondere financiële structuur. Dit geldt ook voor de WOZ-
waarde en diverse BTW-vraagstukken.  

 Ton heeft jarenlang zitting gehad in het Nederlandse Bondsbestuur Bridgefonds en de Wereld 
Bridge Federatie. Zijn expertise is regelgeving en speelregels. Daarnaast kan hij raad geven en 
bemiddelen (mediation). 

 Bertus komt uit het zaalvoetbal, heeft meer dan dertig jaar bestuurservaring bij G.Z.V. 
Watergras. Heeft in deze hoedanigheid ook in het districtsbestuur Zaalvoetbal gezeten. Neemt 
zitting in de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) en in het Platform Sport en Bewegen. 

 Redouan werkt bij de Gemeente Den Haag, NOC*NSF en de KNVB. Hij werkt hier voornamelijk als 
projectcoördinator en procesbegeleider, zoals projectcoördinator vrijwilligers- en 
diversiteitbeleid bij de KNVB.  

 Sebastian is secretaris bij de Hogeschool Utrecht en heeft ervaring en affiniteit met proces- en 
projectmatig werken. In zijn huidige functie komt hij in aanraking met belangenafweging en 
politieke perspectiefwisseling. 

 Rob Schouten heeft 25 jaar bestuurservaring, brede belangstelling voor en kennis van sport in 
het algemeen en is viertalig.  

 
De structuur van de VGSO is niet gericht op Sport.Gouda. Hier is volgens de voorzitter wel rekening 
mee gehouden, maar gekozen is voor deze indeling. Daarnaast benadrukt het bestuur dat elk issue 
contextafhankelijk is en dat generieke problemen ook generiek behandeld en aangepakt zullen 
worden. Denk hierbij aan het fenomeen van de kostendekkende tarieven en de issues van de 
verbinding van sport met het sociale domein.  
Tot slot deelt het bestuur van de VGSO mee dat het inzet op een commissariaat binnen Sport.Gouda.  
 
Op geleide van een drietal vragen vanuit G.Z.C. Donk ontstaat een levendige discussie over onder 
andere de kostendekkende tarieven. In het verleden heeft de gemeente besloten om de subsidies 
voor sportverenigingen af te schaffen en tarieven in te voeren (een deel van de kosten moest door 
de sportverenigingen betaald worden, de rest door de Gemeente Gouda). Uit de discussie die volgt 
blijkt dat er nog veel onduidelijkheid heerst over de kostendekkende tarieven, de expliciete 
betekenis en uitwerking voor de Goudse sportverenigingen en de stand van zaken van de Goudse 



verenigingen zelf. Er wordt voorgesteld om onder de leden van de VGSO een enquête uit te doen 
met in ieder geval de volgende topics:  

 Stand van zaken sportvereniging zelf 
o Aantal leden 

 Actief/niet spelend 
o Aantal aanmeldingen per jaar van 2010 – heden 
o Invulling en vacatures bestuur 
o Aantal vrijwilligers en behoefte  
o Financiën 

 Balans 
 Perspectieven 
 (Inzicht in) Verdienmodel 
 Gebruik boekjaar (begin in januari of juli?) 

o Accomodaties 
 Huur 
 Bezit 
 Kantine 
 Percentage begroting naar accommodatie? 

 Wensen naar VGSO toe 
o Frequentie en invulling ALV 
o Strijdpunten (waarvoor moet de VGSO vechten?) 

 Sport.Gouda 
o Waardering op vijftal punten evalueren 

 Communicatie 
 Transparantie 
 Medewerking 
 Pro activiteit 
 … 

 
Daarnaast vragen de leden van de VGSO om het document/mail waarin zwart op wit staat wat de 
deadline is met betrekking tot het bekendmaken van de definitieve tarieven. Normaal gesproken 
zouden de tarieven in het eerste kwartaal bekend gemaakt moeten worden, zodat op de ALV van de 
sportverenigingen in het tweede kwartaal de definitieve begroting goedgekeurd kan worden. 
moment van afsluiten overeenkomst/contract. 
Daarnaast hebben de leden van de VGSO informatie nodig over de nieuwste ontwikkelingen inzake 
de aanbesteding betreffende het onderhoud van de diverse accommodaties en informatie nodig over 
de diverse contracten tussen Sport.Gouda en de sportverenigingen.  
 
Om 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering.  


