Verslag extra Algemene Ledenvergadering VSU
Datum:
woensdag 11 oktober 2017
Locatie: De Vechtsebanen
1) Opening en mededelingen
Voorzitter Jan Boessenkool opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij meldt
dat:


Mohammed Dahmane niet aanwezig zal zijn i.v.m. met werkzaamheden



Maurits Depla, voorzitter UZSC, aanwezig is als discussieleider

2) Vaststellen quorum van aanwezigen
Benodigd voor besluitvorming is 25% = 64 verenigingen.
Er zijn 70 stembiljetten uitgegeven, dus quorum is behaald. Een aantal afwezige verenigingen
heeft een volmacht afgegeven. De voorzitter verwijst naar de presentielijst voor overzicht van
aan- en afwezigen.
3) Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4) Ingekomen stukken en mededelingen
Jan Boessenkool meldt dat er veel bijeenkomsten voor verenigingen op de planning staan.
Deze zijn te vinden op www.sportutrecht.nl Doe hier als club dus je voordeel mee.
Er is een ingekomen stuk, te weten het positieve advies van de Raad van Advies. Dit is ook
gedeeld met de VSU leden. Jan Boessenkool dankt RvA voor hun inbreng.
5) Verslag ALV 31 mei 2017
Mai Hoefs van UKB meldt dat zij zowel staat bij aan- als afwezig. Ze waren aanwezig. Jan
Boessenkool reageert dat verslag wordt aangepast.
Er zijn verder geen opmerkingen: verslag wordt goedgekeurd.
6) Nieuwe bestuurlijke organisatie met:
Jan Boessenkool geeft een toelichting op het voorstel. Ten eerste over het samengaan van
de organisaties VSU en Harten voor Sport.
De aanleiding:
Utrecht heeft de uitdaging om nog meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. De
sportstimulering en ondersteuning van sportaanbieders gaan hand in hand: Verenigingen,
Anders-georganiseerd, Ongeorganiseerd. Daarbij wordt de maatschappelijke betekenis van
sport steeds groter. Verschillende organisaties zijn hier mee bezig (HvS, SSU, VSU). Op dit
moment werken deze organisaties al veelvuldig samen. Verdere samenvoeging is een
logische stap.
Bovendien heeft de gemeente Utrecht aangegeven dat per 1 augustus 2018 alle
(sport)subsidies aan één organisatie worden gegund.
Om dit proces verder vorm te geven zijn reeds de volgende stappen ondernomen:
• Verkenning samenwerking: bundeling expertise en ervaring onontbeerlijk
• Overlap en afstemming: aanspreken meerdere beleidsterreinen
• Onder 1 paraplu: wegnemen drempels, meer effectiviteit en efficiency
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Maurits Depla, stelt zich voor en geeft een korte toelichting op zijn rol als
discussieleider op deze ALV. Hij begint met het stellen van een aantal vragen aan
de aanwezigen: “Herkennen jullie je in de opgave die er ligt voor de sport in
Utrecht stad?’ Helpt het samengaan van VSU en HvS om die uitdaging aan te
gaan? Blijft de rol van belangenbehartiging in stand?”
Vanuit de zaal lijkt een brede herkenning voor de aanleiding.
De heer Bolt van Hercules wil weten of het besluit om de subsidie onder te brengen bij 1
sportorganisatie al genomen is door de raad.
De heer Rabou van de gemeente Utrecht reageert dat het college de nota van
uitgangspunten heeft vastgesteld en dat deze in november op de agenda van de raad staat.
De heer Olij van de Utrechtse Go Club reageert dat voor hem de uitgangspunten helder zijn.
Het lijkt hem verstandig de huidige activiteiten op sportgebied te bundelen in 1 organisatie.
Maurits Depla wil van de zaal weten of het samengaan helpt om de uitdaging voor de sport
in te stad aan te gaan.
Uit de reacties vanuit de zaal blijkt de meerderheid zich hierin te kunnen vinden. Een aantal
leden – o.a. Hercules, Sporting ‘70, Kampong Hockey – uiten wel hun zorgen of de
belangenbehartiging voldoende behouden blijft in de nieuwe organisatie.
VSU-erelid Jan van Schaik vraagt zich af of de nieuwe organisatie niet te groot zal worden
om het werk goed te kunnen doen.
Verenigingsmanager Karola Mulder geeft aan dat zij een samengaan als logisch ziet. Vanuit
haar rol bij de Utrechtse atletiekverenigingen werkt zij met zowel VSU als HvS samen. Daar
zit soms overlap van activiteiten in en de winst is dus efficiëntie.
Gerard Houterman van TopJudo Utrecht ziet belangenbehartiging juist ook als het algemene
belang om de sport in de breedste zin van het woord te ondersteunen. Juist een meer
professionele en grotere organisatie kan die rol nog beter vervullen.
Cor Jansen van de Raad van Advies vult aan dat we dit als VSU leden moeten zien als een
kans. De Utrechtse sport wordt juist meer toekomstbestendig door niet alleen de
georganiseerde sport te verbinden met anders en ongeorganiseerde sport, maar ook te
verbinden met andere sectoren. Juist door het samen doen word je krachtiger.
Leo Zwinkels van Hercules vreest dat een spanningsveld zal ontstaan tussen de nieuwe
sportorganisatie als uitvoeringsorganisatie van het gemeentelijk sportbeleid en de belangen
van de verenigingen.
André Hoekstra van Hellas hoopt dat dit geen verkapte bezuinigingsmaatregel van de
gemeente is.
Een aantal leden geeft aan benieuwd te zijn naar de inrichting van de nieuwe organisatie.
Hoe komt deze eruit te zien?
Het bestuur van de VSU benadrukt met klem dat belangenbehartiging een kernwaarde van
de nieuwe organisatie zal blijven. De VSU is door de jaren heen veel meer geworden dan
alleen belangenbehartiger voor de verenigingen. Activiteiten liggen op het vlak van
verenigingsondersteuning,
topsportklimaat,
talentontwikkeling,
duurzaamheid,
sportstimulering enz. De VSU geeft samen met de gemeente vorm aan het gemeentelijk
sportbeleid. Het gaat veelal om gemeenschappelijke doelen. Ook de nieuwe organisatie zal
deze rol blijven vervullen. Het takenpakket van HvS – dat vooral is gericht op het in
beweging brengen van de Utrechtse bevolking - wordt toegevoegd aan het nu al uitgebreide
takenpakket van de VSU. Een nieuwe grotere organisatie heeft juist ook meer slagkracht om
dingen gedaan te krijgen. Er ontstaat één aanspreekpunt voor de sport in Utrecht. Voor de
gemeente is dit geen bezuinigingsmaatregel maar wel een efficiencyslag. De verdere
uitwerking van de inrichting van de nieuwe organisatie en het bestuursmodel moet nog
plaatsvinden. Dit kan echter pas als er instemming is van de VSU leden op het voorstel om
samen te gaan met HvS.
VSU directeur Hanneke van der Marel vult aan dat na vanavond bij instemming van de VSU
leden gewerkt kan worden aan een gezamenlijke subsidieaanvraag aan de hand van de nota
van uitgangspunten. Het streven is deze in februari/maart te doen zodat de toekenning van
de gemeente in mei volgt en de nieuwe organisatie in augustus operationeel kan zijn.
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Hans Galesloot van De Halter reageert dat het voor hem nog wel een beetje voelt
als een gedwongen huwelijk. Hij zou niet willen dat professionals van de nieuwe
organisatie de plek van de vrijwilligers overnemen.
Jan Boessenkool reageert dat deze professionals juist worden ingezet om clubs
sterker te maken. Denk aan inzet combinatiefunctionarissen.
Arthur van der Hoeff van de Stichting voor Vereniging en Recht geeft nog een toelichting op
het besluitvormingsproces van deze ALV. Over het samengaan dient een formeel besluit te
worden genomen middels stemming van VSU leden. Als een meerderheid voor is, dan is
feitelijk groen licht gegeven voor verder uitwerking van de plannen. In een volgende ALV
worden deze voorstellen – nieuw bestuursmodel en statuten – voorgelegd en volgt er een
formele stemming. Op deze ALV (vandaag) wordt wel instemming gevraagd deze koers te
volgen.
Na een schorsing van de vergadering gaat voorzitter Jan Boessenkool over tot stemming
over voorstel 1: samengaan VSU en HvS.
In totaal stemmen 58 verenigingen voor, 6 verenigingen zijn tegen en onthouden 6
verenigingen zich van stemming.
Daarmee is het voorstel voor het samengaan van VSU en HvS aangenomen.
Jan Boessenkool dankt de leden voor hun stem en het vertrouwen.
Dan wordt overgegaan naar voorstel 2: omzetten rechtsvorm van vereniging naar stichting.
Jan Boessenkool geeft een toelichting op dit voorstel. Belangrijkste argumenten om te kiezen
voor een stichting met een Raad van Toezicht (RvT):
 Bredere doelstelling dan alleen belangen verenigingen
 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: niet langer te doen vrijwillige bestuurders
 Organisatie wordt groter: dagelijkse verantwoordelijkheid bestuur/directie
 Toezicht door Raad van Toezicht
Ook in deze rechtsvorm blijven de huidige waardevolle taken van de VSU overeind. Dus nog
altijd de belangenbehartiger voor de sport en organisatie van netwerk/themabijeenkomsten.
Met samenstelling van een RvT is de invloed en zeggenschap van verenigingen gewaarborgd.
Tevens ontstaat meer invloed op de maatschappelijke rol van (georganiseerde) sport. Tot
slot wordt de positie richting zowel de gemeente als andere sectoren (onderwijs, zorg,
welzijn, economie) versterkt.
Zowel Sporting ‘70 als Hockeyclub Rijnvliet informeren over samenstelling van deze Raad
van Toezicht. Jan Boessenkool reageert dat het idee is 3 mensen uit de verenigingen in te
laten plaatsnemen. Hier ligt met name de taak van belangenbehartiging. De voorzitter van
de RvT zal ook met instemming van de clubs worden benoemd.
Arthur van der Hoeff vult aan dat deze samenstelling pas nader vorm gegeven kan worden
nadat de ALV een principebesluit heeft genomen over de omzetting van vereniging naar
stichting. Bij keuze voor stichting zit in het voorgestelde bestuursmodel behalve een RvT ook
een Vergadering van Aangeslotenen (VvA). Hij geeft aan dat hij zich kan voorstellen dat er
enige reserve is bij VSU-leden voor deze omzetting. Hij geeft aan dat hiervoor uitvoerig
onderzoek heeft plaatsgevonden en van elke vorm de voor- en nadelen in beeld zijn
gebracht. Eveneens is gekeken naar vergelijkbare organisaties elders in het land. Deze
hebben allemaal een stichting als organisatievorm. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in
dat deze keuze in het belang is van de VSU-leden en de toekomstige organisatie.
Arno Ploeg van Sporting ’70 is benieuwd naar het complete plaatje van de nieuwe
organisatie. Hoe komt deze eruit te zien? Wie vormt de directie? Wat is de taakverdeling van
RvT en VvA? Wie controleert wie?
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Arthur van der Hoeff antwoordt dat deze uitwerking pas plaats kan vinden als de
ALV akkoord kan gaan met het principebesluit van omzetting van vereniging naar
stichting en het nieuwe bestuursmodel.
Erelid Jan van Schaik pleit er nog wel voor goed te kijken naar het
instemmingsrecht en het adviesrecht van de verenigingen bij het uitwerken van dit
voorstel. En tevens is hij benieuwd of de nieuwe sportorganisatie nog een bijdrage zal
vragen van de VSU-leden zoals nu met de jaarlijkse contributie inning gebeurt.
Na het afsluiten van deze discussie stelt Jan Boessenkool voor om een principebesluit
(groen licht om door te gaan) te nemen over voorstel 2: omzetten van vereniging naar
stichting. Hij vraagt de VSU leden kenbaar te maken hoe zij hier in staan.
In totaal gaan 62 stembiljetten de lucht in om aan te geven dat ze groen licht geven voor dit
voorstel. 5 stemmen tegen en er zijn 3 onthoudingen.
Daarmee is de ALV akkoord met het principebesluit de VSU als vereniging om te zetten naar
een stichting.
Direct aansluitend vraagt Jan Boessenkool de leden een principebesluit te nemen over het
voorstel voor de bestuursvorm van de nieuwe sportorganisatie met een Raad van
Toezicht en een Vergadering van Aangesloten (VvA).
In totaal wordt door 62 VSU leden ingestemd: 2 verenigingen stemmen tegen en er zijn 6
onthoudingen.
Daarmee is de ALV akkoord met het principebesluit over de voorgestelde bestuursvorm.
Jan Boessenkool dankt alle aanwezige VSU-leden voor hun stem en het vertrouwen. Bestuur
en bureau gaan aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen.
7) Datum volgende ALV
Aangezien het benodigd quorum voor deze ALV is behaald, vervalt de ALV van 30 oktober.
Op de volgende ALV – met streefdatum in januari of februari 2018– volgt een nader uitgewerkt
voorstel voor bestuursmodel, inrichting organisatie en nieuwe statuten.
8) Rondvraag en sluiting
Sportraad Utrecht vraagt of de naam van de nieuwe organisatie al bekend is. In de brief van de
RvA wordt de naam Sportraad genoemd maar deze bestaat al in Utrecht.
Cor Jansen reageert bekend te zijn met deze naam. Hij vindt dat er in de nieuwe organisatie
naar een (nog) slimme(re) integratie van de studentensport en burgersport gekeken moet
worden.
Jan Boessenkool vult aan dat de studentensportverenigingen (SSV’s) gewoon lid zijn van de
VSU. Ook in de nieuwe organisatie blijven ze onderdeel uitmaken van de Utrechtse sport.
Ronald Hennekes – directeur Harten voor Sport – besluit de avond met de opmerking: ‘It
takes two to tango’. Ook binnen HvS volgt nog een besluitvormingsproces. Dit zal gebeuren
door de Raad van Advies van Harten voor Sport op 3 november. Het is al bekend dat zij
positief staan tegenover deze samenwerking en het bestuursmodel nieuwe sportorganisatie.
Hij ziet de positieve stemming van deze ALV dan ook als een steun in de rug en dankt de
VSU leden voor het vertrouwen.
Jan Boessenkool bedankt alle aanwezigen en nodigt iedereen uit voor de borrel in het café.
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PRESENTIELIJST ALV 11 oktober 2017
Aanwezig VSU:
 VSU Bestuur: Jan Boessenkool, Ab Otten, Gerard Pot, Niki Wijnen
 VSU (erelid): Joop Schwartz, Jan van Schaik
 VSU - Raad van Advies: Adriaan van Assem, Jeroen de Groot, Cor Jansen,
mevrouw Karin Pannekoek, de heer Ronald van Weele
 VSU (personeel): Vera Folkersma, Menno Hornman, Judith de Keijzer, Marlon van Liere,
Hanneke van der Marel, Irene Mobach, Yvonne Mureau, Marlou Peeters, Marie-Claire
Pijper, Annemarijn Verhoek, Bas Vriens, Martijn Wellen, Nanne Wijnheijmer

Aanwezig VSU leden
 A.U.S.R. ORCA: Danielle Bruel, Paula Craen
 Bowls Club Oudenrijn: Cor Burgers
 Bridge Club Vleuten (BCV): Joop Schwartz
 C. O. V. DESTO: Evert Woltjes
 De Domstad: RTC Egbert de Weert
 De Halter U.K.V.: Hans Galesloot
 De Uithof TC: Bram Boogaard, Wendy Hoop
 DOO/K&V: Johan Neu
 DVSU: Jan Couwenberg
 Eminent Boys, sv: Ronald Veldman
 FC Utrecht: Paulo Steverink
 Fraternitas: Janneke Peerdeman
 Go Club Utrecht: Huib Olij
 HC Rijnvliet: Patrick Laurens
 Hellas Utrecht: Andre Hoekstra, Edwin Hubers
 Judo Ryu Mackaay: Huib Verhoeff
 Longa, gv: Lianne Schröder
 Mobie Duck: Anneke Rothuizen
 MVC Midden Nederland: Huib Putten
 Phoenix, av: Karola Mulder
 PM-Dance: Petra Pluimers
 PVC (veldvoetbal): Michel Marree
 PVC Tennis: Miep van Hees
 S.C.-Antilope: George van der Veen, Marja Vlaanderen
 S.V. Domstad-Majella: A. van Harten
 Sport Vereent: Lisette Oudhof
 Sporting 70: Arno Ploeg, Bart van Steen
 Sportraad Utrecht (SRU): Brian Groenewege
 Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten (EUJJS): Albert Van Mildert, Ottolien Van
Wijngaarden
 Stichting Taekwon Utrecht: Redouan Dahmane, Abdessamad Sanhaji
 STV U-Turn Utrecht: Jona Derksen
 STVU: Eveline Perron
 SV Kampong (hockey): Anneke Gerrits
 SV Kampong (veld- en zaalvoetbal): Frank van Heusden
 sv P.V.D.V. - tennis
 SVU (Schaats Vereniging Utrecht): Clarine Bronkhorst
 Synergo: Harry Blume
 TopJudo Utrecht: Gerard Houterman
 Turn4U: Jolanda van der Linden
 U.S. Histos: Pieter Melis, Catja Roggema
 USAC: Vera Folkersma
 USR Triton: Rian Bosch, Maren Herings
 USSV Odysseus 91: Koen Löwenthal, Lucas Teunissen
 USSV Softijs: Jeroen Geerlings, Stijn Visser
 USV Hercules (algemeen): Jon Bolte, Leo Zwinkels
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 U-Track: Karola Mulder
 Utrecht Bulls: Jonathan de Bruijne
 Utrechtse Kegelbond (UKB): Edith van Eijk-Rensen, Maj Hoefs
 Utrechtse Studenten Hockey Club (USHC): Thomas van Battum, Timo Vossen,
Lies Bouwknegt
 UZSC: Maurits Depla
 Volleybalvereniging Switch: Martine van Doornmalen
 VSC: Bas Vriens
 Wielervereniging Het Stadion: Nelly Voogt
 Zwaluwen Utrecht 1911: Arnoud Martens
 Zwaluwen Utrecht 1911 (voetbal en zaalvoetbal): G. Schrotenboer
 Zwemvereniging Utrecht: Marlous Groenewoud, Nelleke Tilburgs

Aanwezig overige relaties:
 Gemeente Utrecht: de heer Louis Rabou
 Harten voor Sport: de heer Ronald Hennekes
 Stichting Sport en Samenleven Utrecht (SSU): de heer Rik Burger
 Stichting Vereniging & Recht: de heer Arthur van den Hoef

Afwezig VSU leden– volmacht afgegeven
 Cangeroes
 Fighting4Power
 Hoogravense Korfbal Club (HKC)
 M.H.C. Fletiomare
 Oudenrijn Tennis Club (OTC)
 PVC (zaalvoetbal)
 STUdance
 Taekwondo en Hapkidoschool SI-JAK
 Taekwondo vereniging Taekrosa
 TC Domstad
 UBALL Basketball Academy
 ULTC Iduna
 USV Protos

Afwezigen VSU:
 VSU Bestuur: Mohammed Dahmane
 VSU (erelid): Paul Aantjes, Dirk Brauckmann, Marina van Huissteden, Arnaud Naeff,
Gerlof Oudega, Tom Stamer, Paul Verweel
 VSU - Raad van Advies: Vivianne Boumans-Zeestraten
 VSU Sportambassadeur: Elliot Thijssen
 mevrouw VSU - Sportambassadeur de heer
 VSU (personeel): Marieke Dijkstra, Koen van Es, Eline Jongerius, Nina Korse, Rune
Massing, Shams Raza
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Afwezig VSU leden:
 Aikido Fudoshinkan
 Amazone Utrecht Basketbal (AUB)
 Amelisweerd, RV MV
 American Football Club Utrecht
Dominators
 Artemis 79
 Attila, tv
 Badminton Club Castellum
 Badmintonclub Iduna
 Badmintonvereniging Winnubstlaan
 Biljartvereniging De Windhoek
 Bossaball Utrecht
 Bridgeclub Wilhelminapark
 Casca Dura Capoeira Company
 CS030
 Curling Club Utrecht
 De Castellumruiters
 Desto, COV (tennis)
 DVS - Koto Misi, bc
 EDO, ucs
 Handbalvereniging Leidsche Rijn
 Hebbes, uskv
 Hondensportvereniging Leidsche Rijn
 Honk- & Softbalvereniging UVV
 Inlineskaterhockey vereniging Utrecht
Disaster
 Karate 030
 Kempo Vereniging Shaolin Chu'an Fa
 Ki-Aikidovereniging Utrecht
 L.R. en P.C. De Voornruiters
 Ladyfit
 Lawn Tennis Club Vleuten-De Meern
 LIMES
 Majella, vc
 MC Utrecht
 Midland, ubc
 Nederlandse Culturele Aikido Club - afd.
Utrecht (NCAC Utrecht)
 Recreanten Badminton Club Vleuten
 Rhijnauwen, ultv
 Rivierwijkers, sv
 Running Athletic Point
 RUS (Rugbyende Utrechtse Studenten)
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 S.O.B. '87
 S.V. Paul Keres
 Scheidsrechters Vereniging District
Utrecht (SVDU)
 School voor Tai Chi Chuan - ITCCA
Utrecht
 SPIN Boardsports
 Sportclub Hart Vooruit
 Sportvereniging Vechtzoom
 Stichting Ariane de Ranitz
 Stichting Blauwe Vogel 74
 Stichtse Darts Vereniging S.D.V.
 Stichting de Noordpunt (Sportpark
Marco van Basten)
 Stichtse Jeu de Boules Vereniging
S.J.V.
 Studenten Badminton Helios
 Studenten Basketball Utrecht (SBU)
 SV Kampong (cricket)
 SV Kampong (jeu de boules)
 SV Kampong (tennis)
 Taekwon-Do IN NAE DO KWAN
 Tafeltennisvereniging SVE
 Tennisvereniging At Risk
 U.S.S.V. Simius Hircus
 U.S.Z.& W.F. Het Zinkstuk
 UHSV The Wombats
 USR Hippeia
 USV Hercules (tennis)
 USVF
 Utrechtse Roeivereniging Viking
 UTTC
 UVV (voetbal)
 UVV-Sphynx
 V.S.R.C.
 Vinzwemmen Utrecht
 Voetbalvereniging P.V.C.V.
 Volleybalvereniging BONI
 Volleybalvereniging Utrecht
 VV Van Slag
 VVJ
 ZPC Watervlo
 Zwaluwen Utrecht 1911 (tennis)
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