Toelichting op de agenda ALV 2018
Bestuursverkiezing
Johan Bal treed af als penningmeester
Dick van der Breggen stelt zich verkiesbaar als penningmeester
Gerard Buijing stelt zich herkiesbaar als bestuurslid
Wouter Kelderman stelt zich verkiesbaar als bestuurslid
Rooster van aftreden
2018
Penningmeester, Johan Bal
2de voorzitter
2019
Voorzitter, Jan de Kok
2de secretaris, Ronald van Herp
2020
Secretaris, Marian Bunnik
2de penningmeester, Dick van de Breggen
Financiën
- Financieel verslag 2017 en begroting 2018
- Verslag kascommissie
- Vaststellen contributie
- Goedkeuring jaarverslag en decharge
Onderhoud accommodatie (informerend)
Subsidie verleend vanuit gemeente voor onderhoud. Uitvoering in 2018.
Nieuwbouw trainings accomodatie (informerend)
Vorig jaar akkoord voor gekregen van de ALV.
Subsidie uitgesteld van 2017 naar 2018.
Start bouw 1 mei, mist subsidie verleend wordt.
Bouw vindt plaats vanuit (bestaande) stichting, i.v.m. BTW voordeel.

Sportpark Noordrand (besluitvorming)
- Drie jaar geleden dreiging van kostendekkende huur. Opgelost in nieuw huurcontract met
huurkorting, in feite een subsidie.
- Als RWC Ahoy alleen het parcours gebruikt is er een kans dat de huurkorting vervalt.
- RWC Ahoy moeten samenwerken om multifunctioneel gebruik van de locatie mogelijk te
maken. Ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien wij ons hiertoe verplicht.
-

Samenwerking met verschillende sportverenigingen onderzocht. Uiteindelijk
Schaatsvereniging Rotterdam (SVR) en Schaatsvereniging Lansingerland (SVL) overgebleven.
Deze willen een eigen schaatsbaan aanleggen, en hebben hiervoor subsidie gekregen, maar
dekken ook een deel van die baan uit eigen vermogen.
Willen dan ook een stem hebben in gebruik, beheer en exploitatie van het complex.
Dat is op te lossen door het huurcontract over te laten gaan naar een stichting, waar zowel
RWC Ahoy als SVL en SVR zitting in hebben.
Gevraagd besluit: instemming met het onderbrengen van ons huurcontract in stichting. Voor
nu heeft alleen RWC Ahoy zitting in deze stichting. Toekomstig nemen ook SVL en SVR plaats in
deze stichting.

Vrijwilligersbeleid (besluitvorming)
Onze vereniging merkt dat veel taken op dezelfde schouders terecht komen. Veel leden geven aan
vrijwilligers werk te willen doen, maar weten niet wat er te doen is. En als er (vaak ad-hoc) iets te
doen is, dan haken veel potentiele vrijwilligers af. Dat vraagt om betere inventarisatie van taken,
maar ook betere planning in de uitvoering.
PRC Delta heeft een vrijwilligersbeleid dat wij graag als aanzet tot ons vrijwilligersbeleid willen
gebruiken:
- Op een afgeschermd deel van de website staat een lijst met taken
- Leden kunnen inschrijven op deze taken
- Per jaar een aantal uur taken verrichten is verplicht
- Bij het niet halen van deze uren volgt een extra contributie
Gevraagd besluit: Instemming met het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid, gebaseerd op
bovenstaand voorbeeld, met verplichte taken en een mogelijke extra contributie bij het niet
uitvoeren van voldoende taken.
Gevraagd besluit: Terugkomend op het eerdere besluit omtrent de contributie, toestemming
om deze mogelijk met maximaal 40 euro per jaar te verhogen, gekoppeld aan
vrijwilligersinzet.

