Verslag Algemene Ledenvergadering VSU
van woensdag 30 mei 2018
1.

Opening en mededelingen
Jan Boessenkool, voorzitter VSU, opent de ALV heet iedereen van harte welkom. Tijdens de
vorige ALV van 16 mei is helaas niet het benodigde quorum behaald, daarom is er vandaag
weer een extra ALV. Voor vanavond hoeft deze quorum niet behaald worden, maar moet 90%
van de stemmen behaald worden. Kanttekening is dat er in totaal 101 stemmen aanwezig zijn.
Jan Boessenkool benoemt een aantal activiteiten die op de planning staan. Hij heet alle leden
van harte welkom bij de activiteiten.

2.

Vaststellen verslag ALV 16 mei 2018 (download PDF)
Er zijn geen opmerkingen: het verslag wordt met dank aan de notulisten goedgekeurd.

3.

Vaststelling procedure besluitvorming agendapunt 4
Jan Boessenkool legt de procedure uit. Zoals in de statuten van de VSU staat zal er vanavond
worden gestemd met gewogen stemmen. 90% van de aanwezigen moet het eens zijn met het
besluit om dit goedgekeurd te krijgen. De stemmen zijn bepaald op basis van het aantal leden
en staat op de stembriefjes.

4.

Besluitvorming omzetting en statutenwijziging
De heer Boessenkool verwijst ook naar de diverse bijlagen die horen bij dit agendapunt en die
op 16 mei uitgebreid zijn besproken..
a) Besluit over voorstel tot omzetting van vereniging naar stichting
In de extra ALV van oktober 2017 is de ALV in principe al akkoord gegaan om de vereniging om
te zetten naar een stichting. Op deze ALV dient het formele besluit nog genomen te worden.
Vanuit de zaal komt de vraag of er voordat er een beslissing kan worden genomen, nog een
keer kan worden uitgelegd wat het verschil is tussen een vereniging en een stichting. Jan
Boessenkool geeft aan dat dit tijdens de voorgaande ALV’s uitgebreid besproken is en er daarom
niet verder op in zal gaan. Na deze ALV kan hij dit eventueel nog verder uitleggen.
Voorzitter Jan Boessenkool gaat over tot stemming over voorstel 1: Besluit over omzetting
van vereniging naar Stichting.
Het voorstel wordt aangenomen met 100 stemmen voor en 1 stem tegen.
b) Besluit over voorstel tot statutenwijziging, inclusief benoeming van directie en de
eerste leden van de RvT
Tijdens de ALV van 16 mei werden er vragen gesteld over de voortgang van de gewogen
stemming tijdens de Vergadering van Aangesloten in de nieuwe organisatie. De verenigingen
hebben toen het VSU bestuur gevraagd hier nog eens over na te denken. Jan Boessenkool geeft
aan dat dit intern is besproken en er is tegemoet is gekomen aan dit verzoek. Het voorstel wordt
gedaan om artikel 32 van het reglement VvA aan te passen. Dit voorstel wijkt af van art 32 dat
in het reglement is opgenomen onder bijlage H.
Onder het amendement van artikel 32 valt het volgende:
Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van een gewogen stemming van de aanwezige
Aangeslotenen. Ten aanzien van de gewogen stemming geldt het volgende:
De omvang van een Aangeslotene wordt uitgedrukt in het aantal geregistreerde leden,
deelnemers of klanten per 31 december van het voorafgaande jaar.
De





berekeningswijze bij gewogen stemming is als volgt:
één stem met een omvang tot 500;
twee stemmen met een omvang tussen 500 en 1.000
drie stemmen met een omvang tussen 1.000 en 1.500
vier stemmen met een omvang boven 1.500
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Voorzitter Jan Boessenkool vraagt de aanwezigen of ze het eens zijn met het
amendement.
De heer Gerard Houterman (Topjudo Utrecht en Raad van Advies) geeft aan dat er in de
nieuwe organisatie ook anders georganiseerde sportorganisaties aangesloten zullen zijn.
Hij vraagt zich af hoe voor deze partijen de gewogen stemming wordt berekend. Jan
Boessenkool geeft aan dat er ook voor deze partijen wordt gekeken naar de leden aantallen,
deelnemers of klanten.
De heer Jan van Schaik (erelid) vraagt of de VSU bij dit besluit contact heeft gehad met de
gemeente, aangezien dit voorstel volgens hem vooral in het voordeel is van de grote
verenigingen. Hij geeft aan dat er volgens hem veel verenigingen niet groter dan 500 leden
zullen zijn. Jan Boessenkool merkt op dat verenigingen juist groter worden en dat er daardoor
onder alle groepen verenigingen zullen vallen. Er is geprobeerd om aan de wens van de
verenigingen te voldoen. Jan van Schaik geeft aan dat er wel een groot verschil is met de
huidige statuten, omdat het daarin om veel meer stemmen gaat. Jan Boessenkool antwoordt
hierop dat in de huidige statuten er sprake is van maximaal 10 stemmen en in de nieuwe
statuten van maximaal 4. De verschillen tussen de grote en kleine verenigingen worden hierdoor
kleiner. Hij wil benadrukken dat er over dit amendement geen overleg is geweest met de
gemeente, hetgeen ook niet nodig was.
Er wordt vanuit de zaal nogmaals benoemd dat een groot deel van de verenigingen onder de
grens van 500 leden zullen vallen. Mevrouw Marina van Huissteden-Kaspers vraagt zich af hoe
het met de omniverenigingen zit. Jan Boessenkool merkt op dat dat afhankelijk is van hoe een
vereniging zich aanmeldt. Wanneer zij zich als omnivereniging aanmelden zullen alle leden bij
elkaar opgeteld worden. Maar wanneer alle takken zich apart aanmelden, zullen zij per tak een
stem ontvangen. De voorwaarde is wel dat ze als vereniging staan ingeschreven bij de
organisatie.
Voorzitter Jan Boessenkool vraagt of de aanwezigen akkoord gaan met het huidige voorstel. De
aanwezigen gaan hier unaniem mee akkoord.
Vervolgens gaat voorzitter Jan Boessenkool over tot stemming over voorstel 2: voorstel tot
statutenwijziging.
In totaal stemmen 101 verenigingen unaniem voor het besluit.
Daarmee is het besluit over de statutenwijzigingen aangenomen.
Jan Boessenkool bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen in de nieuwe organisatie Sport
Utrecht.
Jan Boessenkool benoemt nogmaals de leden die in de Raad van Toezicht zullen plaatsnemen te
weten: Gerda Oskam (de beoogde voorzitter RvT), Gadiza Bouazani, Marian ter Haar,
Mohammed Dahmane, Gerard Pot en Jan Poels zullen in ieder geval in de Raad plaatsnemen. Jan
Poels is aanwezig bij de ALV en stelt zich kort voor.
Momenteel is er nog een plek over in de Raad, binnenkort is er een overleg met de betrokkenen
over het zevende lid.
De directie zal in ieder geval tot januari 2019 bestaan uit Ronald Hennekes (directeur Harten
voor Sport) en Gerard Pot (interim directeur VSU). Daarna zal de raad van Toezicht een besluit
nemen over hoe verder te gaan.
c)

Besluit over het voorstel om directie en de medewerkers van Grafhorst Notarissen
aan te wijzen en te machtigen met de macht van substitutie om:




zorg te dragen voor de omzetting van de vereniging in een stichting; het doen opmaken
van de notariële akte van omzetting; het doen van een verzoek aan de rechtbank van
de rechterlijke machtiging tot omzetting en alle overige rechtshandelingen en feitelijke
handelingen die vereist zijn voor het tot stand brengen van de beoogde omzetting
(artikel 2 lid 18 BW).
de statuten bij notariële akte van omzetting te doen verlijden ten overstaan van één van
de notarissen van Grafhorst Notarissen te Utrecht, hun respectieve plaatsvervanger of
opvolger
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veranderingen van redactionele aard, welke de materiële inhoud en ontwerp van
de akte ongewijzigd laten, in de voorgestelde tekst aan te brengen welke ten
behoeve van de akte houdende de statuten noodzakelijk of wenselijk blijken
naar het oordeel van het bestuur, de rvt of de notaris.

Om dit besluit verder toe te lichten geeft Jan Boessenkool het woord aan onze huisjurist, de heer
Arthur van der Hoeff (Stichting Vereniging en Recht). Hij vertelt aan dat er om dit besluit goed te
keuren een meerderheid van stemmen nodig is. Dit besluit is nodig om te zorgen dat de
afwikkeling van de besluitvorming juridisch-administratief juist kan plaatsvinden ook daar de
stukken nog naar de rechtbank moeten.
De heer Arnoud Martens (Zwaluwen Utrecht 1911) vraagt wanneer de formele datum is waarop
een en ander is afgerond. Arthur antwoordt dat dit mede afhangt van de werkdruk bij de
Rechtbank, maar in principe 1 augustus 2018.
Vanuit de zaal wordt er gevraagd of er sprake is van belangenverstrengeling, aangezien er
iemand aanwezig is met stemrecht die werkt voor van Grafhorst Notarissen. Ab Otten reageert
dat dit niet het geval is en geeft aan dat de VSU al jaren samenwerkt met dit kantoor en dat er
absoluut geen sprake is van belangenverstrengeling.
Voorzitter Jan Boessenkool gaat over tot stemming over voorstel 3: voorstel om directie en
de medewerkers van Grafhorst Notarissen aan te wijzen en te machtigen met de macht
van substitutie.
Een overgrote meerderheid van de aanwezigen is voor dit besluit. Daarmee is ook dit voorstel
aangenomen Jan Boessenkool bedankt de aanwezigen.
6.

7.

Sport Utrecht: hoe nu verder?
- Huisvesting: In Nieuw Welgelegen, de huidige locatie van VSU, is er niet genoeg plek
beschikbaar voor de nieuwe organisatie. Vandaar dat er voor een nieuwe locatie is gekozen,
namelijk stadion Galgenwaard.
- Momenteel wordt er druk gewerkt aan het nieuwe logo en bijbehorende huisstijl
- De verdere transitie naar de nieuwe organisatie wordt in gang gezet.
- In het najaar zal er initiatief worden genomen om de Vergadering van Aangeslotenen bij
elkaar te roepen.
- De leden van de VSU zullen benaderd worden om Aangeslotenen te worden voor de stichting
Sport Utrecht.
Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

8.

Sluiting
Ter afsluiting vraagt Jan Boessenkool aan erelid Jan van Schaik of hij nog iets wil zeggen over
de VSU en de laatste ALV in de ruim 30 jaar historie. Jan van Schaik, in 1987 aanwezig bij de
oprichting van de VSU, geeft een korte terugblik op het ontstaan van de VSU. Destijds
begonnen als bundeling van krachten om sterker te staan richting de gemeente. Hij vindt het
mooi dat er nog altijd sprake is van een eenheid is in de sport en hoopt dat dit zal blijven.
Voorzitter Jan Boessenkool bedankt alle aanwezigen en nodigt iedereen van harte uit voor de
borrel in het café.
Bijlagen:
D: Statuten Stichting Sport Utrecht
E: Reglement Raad van Toezicht
F: Profiel Raad van Toezicht
G: Rooster van aftreden Raad van Toezicht
H: Reglement Vergadering van Aangeslotenen_versie 30 mei
I: Protocol belangenverstrengeling
J: Protocol onderscheidingen
L: Voorstel aanpassing reglement VvA nav ALV 16 mei 2018
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PRESENTIELIJST ALV 30 mei 2018
Aanwezig VSU:





VSU Bestuur: Jan Boessenkool, Ab Otten, Niki Wijnen
VSU ereleden: Gerlof Oudega, Joop Schwartz, Jan van Schaik, Marina van Huissteden-Kaspers
VSU - Raad van Advies: Jeroen de Groot, Ronald van Weele
VSU (personeel): Adriaan van Assem, Koen van Es, Vera Folkersma, Yvonne Mureau, Marlou
Peeters, Gerard Pot, Martijn Wellen, Nanne Wijnheijmer

Aanwezig VSU leden


























American Football Club Utrecht Dominators: de heer Ruud Heijsman
Bowls Club Oudenrijn: de heer Cor Burgers
De Domstad RTC: de heer Egbert de Weert
Go Club Utrecht: de heer Huib Olij
Handbalvereniging Leidsche Rijn: de heer Martin Boonstra
Kempo Vereniging Shaolin Chu'an Fa: de heer Tiemen Wagenvoort
Mobie Duck: mevrouw Anneke Rothuizen
S.C.- Antilope: de heer George van der Veen
Sporting 70: de heer Arno Ploeg
STV U-turn Utrecht: de heer Jona Derksen
SV Lunetten: mevrouw Alexandra Grueneberg
Synergo: de heer Harry Blume
TopJudo Utrecht: de heer Gerard Houterman
U.S.Z & W.F Het Zinkstuk: mevrouw Lieke Kodde, mevrouw Lena Schmidt
USSV Softijs: mevrouw Janneke Hulsen
USV Hercules (algemeen): de heer Fons Visser
Utrecht Cangeroes: de heer Jan Poels
Utrechtse Kegelbond (UKB): mevrouw Edith van Eijk-Rensen
UVV (algemeen): mevrouw Marina van Huissteden-Kaspers
UZSC: mevrouw Maaike Terpstra
v.v. Voorwaarts: de heer Frank van Leusden
Volleybalvereniging Utrecht: mevrouw Lisa Harmsen, mevrouw Evelien Rauwerdink
Zwaluwen Utrecht 1911: de heer Arnoud Martens
Zwaluwen Utrecht 1911 (voetbal en zaalvoetbal): de heer Gerrit Schroteboer
Zwemvereniging Utrecht: mevrouw Marlous Groenewoud, de heer Roel Timmer

Aanwezige VSU leden– via volmacht






sv. P.V.D.V- tennis
SVU (schaats vereniging Utrecht)
TC Domstad
USSV Odysseus 91
USV Protos

Aanwezig overige relaties:





Gemeente Utrecht: de heer Louis Rabou
Harten voor Sport: de heer Ronald Hennekes
Raad van Toezicht Sport Utrecht: mevrouw Gadiza Bouazani
Stichting Vereniging en Recht: de heer Arthur van der Hoeff
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Afwezigen VSU met kennisgeving:





VSU (Bestuur): Mohammed Dahmane
VSU (erelid): Paul Aantjes, Dirk Brauckmann, Arnaud Naeff, Tom Stamer
VSU Sportambassadeur: Elliot Thijssen
VSU (personeel): Marieke Dijkstra, Menno Hornman, Judith de Keijzer, Floor Kok, Rune
Massing, Irene Mobach, Marie-Claire Pijper, Shams Raza, Annemarijn Verhoek, Bas Vriens

Afwezig VSU leden (met kennisgeving):





A.U.S.R. Orca
Aikido Fudoshinkan
Attila Utrecht
Badminton Club Castellum









Bossaball Utrecht






Bridge Club Vleuten (BCV)
Budovereniging De Meern
Casca Dura Capoeira Company
De Uithof TC



De Vrijheid Utrecht



























Desto, cov (jeu de boules)
Domstad Dodgers
DVSU
Eminent Boys, sv
FC Utrecht
Fraternitas
Gym & Move
HC Rijnvliet
Hebbes, uskv
Hellas Utrecht
HMS (algemeen)
HMS/Achilles (handbal)
HV Beertje
Inlineskaterhockey vereniging Utrecht Disaster
Judo Ryu Mackaay
Jumping Spectacles acrobatisch dansen rock & roll
Ki-Aikidovereniging Utrecht
L.R. en P.C. De Voornruiters
Magreb 90, vv
MC Utrecht
MVC Midden Nederland
OWSV Lake Diving
Phoenix, av
PM-dance
PVC (veld/zaalvoetbal)
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Recreanten Badminton Club Vleuten
Rivierwijkers, sv
Running Athletic Point
S.V. Domstad-Majella
Scheidsrechters Vereniging District
Utrecht (SVDU)
Sport Vereent, gv
Sportraad Utrecht (SRU)
Sportschool Van den Berg
Stichting Blauwe Vogel 74
Stichting de Noordpunt (Sportpark Marco
van Basten)
SV Nieuw Utrecht
SV Pallos
Taekwon-Do IN NAE DO KWAN
Tafeltennisvereniging Fletio
Tafeltennisvereniging SVE
Tennisvereniging At Risk
Trecho
U.S.S.V. Simius Hircus
UBALL Basketball Academy
UFC Utrecht
UHSV The Wombats
ULTC Iduna
USIJV the Buccaneers
USR Hippeia
USWV de Domrenner
UTKA Ultimate
U-track
Utrechtse Boksvereniging Joop Verbon
Utrechtse Studenten Hockey Club (USHC)
Vlerk
Voetbalvereniging P.V.C.V
Volleybalvereniging BONI
Zuilense Tennis Club
Zwaluwen Utrecht 1911 (biljart)

Afwezig VSU leden (zonder kennisgeving):



































































Amazone Utrecht Basketbal (AUB)
Amelisweerd, RV MV
Artemis 79
Badmintonclub Iduna
Badmintonvereniging Winnubstlaan
Biljartvereniging De Windhoek
Bridgeclub Wilhelminapark
Buurtsportvereniging Het Alternatief
C. O. V. DESTO
Circus DIEDOM
ckv OVVO/De Kroon
CS030
Curling Club Utrecht
De drie musketiers, phdc
De Halter U.K.V.
De Nedereindse Berg, sportcoöperatie
De Volharding U.W. & T.C.
Defense4all
Desto, COV (tennis)
DESTO, cov (voetbal)
Dobermann Kringgroep Utrecht e/o
Dom City Dolls
Domstad Devils - Utrecht Lacrosse
DOO/K&V
Dos Holland Stichtse Combinatie (DHSC)
DVS-Koto Misi
DWSV
EDO, ucs
Erik Verlaan Sport
Faja Lobi KDS
Fighting4Power
HMS (futsal)
HMS (veldvoetbal)
HMS/Achilles (handbal)
Hondensportvereniging Leidsche Rijn
Hoogravense Korfbal Club (HKC)
IJCU Dragons (IJshockey Club Utrecht)
Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn
Jiki Shin Kan
Karate 030
Kismet
Klarita-Fit
Korfbalvereniging Fiducia
KVM on Ice
Ladyfit
Lawn Tennis Club Vleuten-De Meern
LIMES
Longa, gv
M.H.C. Fletiomare
Majella, vc
Midland, ubc
Nederlandse Culturele Aikido Club - afd. Utrecht (NCAC
Utrecht)
Ons Genoegen, Damvereniging
Oudenrijn Tennis Club (OTC)
PVC Tennis
RUS (Rugbyende Utrechtse Studenten)
S.O.B. '87
S.V. Paul Keres
Sakura-kai
Snookervereniging Utrecht
SPIN Boardsports
Sportclub Hart Vooruit
Sportschool Stichting Sudai Gym
Sportvereniging Vechtzoom
Sportvereniging Vlemelen




































































Sterrenwijk
Stichting Lucht door Water
Stichting Volleybal Utrecht / toVerpOT Volleybaltoernooien
Stichting Yushinkan
Stichtse Darts Vereniging S.D.V.
Stichtse Jeu de Boules Vereniging S.J.V.
STVU
SV Kampong
SV Kampong (cricket)
SV Kampong (veld- en zaalvoetbal)
sv P.V.D.V. - tennis
SVO Badminton
Stichting Ariane de Ranitz
SVO Basketball
SVO Tafeltennis
T.V. Attila
Taekwondo en Hapkidoschool SI-JAK
Taekwondo vereniging Taekrosa
The Eagles, ubv
Tovo 67, sv
Treize Points
Turn4U
U.K.C. Vogel
U.S. Histos
U.S.T. Traiectum
U.S.V. Elinkwijk
UFO/PVC
UKSV Olympia
URB (Utrechtse Reddingsbrigade)
US Beat It
USAC
USFV Jungle-Speed
USR Triton
USRS (Utrechtse Studenten Rugby Society)
USV Hercules (badminton)
USV Hercules (cricket)
USV Hercules (futsal)
USV Hercules (tennis)
USV Hercules (veldvoetbal)
USVF
Utrecht Bulls
Utrechtse Golfclub Amelisweerd
Utrechtse Rashonden Vereniging (URV)
Utrechtse Roeivereniging Viking
Utrechtse Rugby Club (URC)
Utrechtse Studenten Basketball Federatie (USBF)
Utrechtse Studenten Dans Vereniging (USDV) U Dance
UTTC
V.S.R.C.
Vechtlust, LTC
Vinzwemmen Utrecht
Voetbalvereniging De Meern
Volleybalvereniging Switch
VSC (Velox/SVVU/Celeritudo)
VV De Dreef
vv ODIN
VV Van Slag
VVJ
VVU Ardahanspor
Wielervereniging Het Stadion
ZPC Watervlo
Zwaluwen Utrecht 1911 (bridge)
Zwaluwen Utrecht 1911 (klaverjas)
Zwaluwen Utrecht 1911 (tennis)
Zwaluwen Utrecht 1911 Hockey
Zwemlust - den Hommel
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