Datum :
Tijd :
Lokatie :

Vrijdag 4 juli 2016
20.00‐22.00 UUR
Clubhuis SV DEN HOORN
Zuidhoornseweg 4,
Den Hoorn (ZH)

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Agenda
1.

Opening en welkom door de voorzitter

2.

Verslag van de ALV van 15 januari 2016 (bijlage A)

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Besluit verbetering sportcomplex (bijlage B)

5.

Bestuur mutaties (bijlage C)

6.

Rondvraag

7.

Sluiting door de voorzitter

Hoofdbestuur SV DEN HOORN

R. van der Helm, voorzitter
Monique Schulte, secretaris

De stukken voor deze vergadering worden u via sportlink toegestuurd. Mocht u ze niet
ontvangen dan kunt u ze ook opvragen bij secretaris@svdenhoorn.nl

Bijlage A – Verslag ALV

Verslag
vergadering
Algemene
Ledenvergadering
SV Den Hoorn
Datum: 29 januari 2016

Opening en welkom
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet ruim 21 leden en
belangstellende welkom
Verslag ALV van 15 januari 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging van de samenstelster.
Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken.
Wijziging Statuten
Statuten conform de wijzigen volgens voorstel versie 26032015. Aldus besloten bij
unaniem aanwezige stemmen.

Rondvragen
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.54 uur onder dankzegging voor een ieders
inbreng en nodigt alle aanwezigen uit nog een drankje te nuttigen op kosten van het
bestuur.

Aldus Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 29 januari 2016

Bijlage B – Besluit Verbetering sportcomplex

Samenvatting

Te nemen besluit

Bijlagen
Besluit

De voetbalvereniging SV Den Hoorn heeft plannen tot
verbetering van hun sportcomplex. Het gaat hierbij om het
omzetten van een natuurgrasveld tot een kunstgrasveld en het
vergroten van de accommodatie. In overleg met de gemeente,
in haar hoedanigheid van eigenaar van het complex is
onderzocht op welke manier de plannen gerealiseerd kunnen
worden
1. Instemmen met de concept overeenkomst met de
gemeente(bijlage 1).
2. Instemmen met investering in lichtinstallatie veld 1
groot 60.000 euro, na subsidie aftrek 42.000 euro uit de
eigen middelen.
3. Instemmen met de aanleg van een kunstgrasveld op
veld 1
4. Instemmen met de bouw van additionele, nader uit te
werken, clubgebouw ruimte volgens concept bijlage 2.
Onder voorbehoud van mogelijkheid tot verplaatsing
van ZON en benodigde vergunning
5. Instemmen met een begrotingswijziging
a. Jaarlijkse extra huur lasten begroot op 27.495 euro.
b. Extra verhuur ZON, jaarlijks 000 euro
c. Extra contributie doorbelasting. Per lid 10 euro =
10.000 euro.
1. Concept overeenkomst gemeente
2. Concept tekening extra gebouw.
3. Begroting ter inzage bij penningmeester en vergadering
Akkoord / niet akkoord

Inleiding
Dit document probeert invulling te geven aan de wens van en noodzaak voor SV Den Hoorn om de
faciliteiten voor haar leden te verbeteren.
Korte historie en ontwikkeling
SV Den Hoorn is de enige voetbal vereniging in Den Hoorn, gemeente Midden Delfland. In 2006 is de
club verhuisd van de Woudseweg naar de huidige locatie aan de Zuidhoornseweg 4.
Het complex wordt door SV Den Hoorn gehuurd van de stichting Sportpark Den Hoorn die het op
haar beurt huurt van de gemeente Midden Delfland.
Op dit complex heeft de vereniging de beschikking over een gebouw met kantine en 14 kleedkamers.
Daarnaast heeft de vereniging de beschikking over 6 velden, waaronder 1 kunstgras veld.
Sedert 2006 is de vereniging gegroeid van ongeveer 600 actieve sporter (200 senioren / 400
jeugd/dames) naar ruim 1100 actieve sporters(300 senioren / 800 jeugd/dames). Sinds 2 jaar heerst
er een ledenstop omdat de faciliteiten niet toereikend genoeg zijn. Op de wachtlijst staan gemiddeld
ongeveer 100 (!!) kinderen.

Sinds 2012 is er ook meer aandacht voor meiden en dames op de vereniging. Waar er voorheen 1
elftal was, zijn er over alle leeftijdsgroeperingen heden ten dage 8 elftallen. De groei hierin volgt de
lijn zoals door de KNVB uitgezet om ook meer vrouwen aan het voetballen te krijgen.
Bij onze vereniging speelt de jeugd/dames voornamelijk op zaterdag en de senioren op zondag. Alle
dagen wordt er vanaf 17.00 tot 22.30 door de verschillende leeftijdsgroepen getraind op alle velden.
Sportief gezien heeft SV Den Hoorn de wens haar (selectie teams) beter te trainen en op een hoger
niveau te laten spelen. Hiervoor is meer trainingsarbeid benodigd (zoals minimaal 3x per week
trainen)
Binnen ons district zie je steeds vaker dat standaardelftallen op zaterdag gaan spelen. Dit is bij ons
nog niet aan de orde. Op dit moment kunnen wij dat niet eens bieden omdat wij op zaterdag op dit
moment overbezet zijn ten opzichte van zondag. Wel is het zo dat recreatieve voetballers de
overstap om die reden niet maken naar senioren voetbal en dus stoppen met hun sport.
De KNVB voert campagne om van voetbal een weekendsport te maken. Mede op basis van de
gedachte om complexen optimaal te benutten en de wensen van de sporter beter te kunnen
invullen. SV Den Hoorn speelt dit jaar op een roulerende basis met jeugd elftallen op zondag.
De laatste jaren hebben we te maken met een gewijzigd neerslag patroon zoals data van het KNMI
laten zien. Er zijn langer drogere periodes en wanneer het regent dan is het veel en hard. Dit heeft
tot gevolg dat de natuurvelden, inclusief de wetra velden een enorme klap krijgen en onbespeelbaar
zijn om langdurige schade en onbespeelbaarheid te voorkomen. Dit resulteerde in het seizoen 201415 dat er in 70 dagen alleen op het kunstgras gespeeld kon worden en in het huidige seizoen is dit
reeds 24 keer voorgekomen.
Demografisch onderzoek, uitgevoerd door de gemeente Delfland(Leerlingenprognoses en
Ruimtebehoefte Basisonderwijs Gemeente Midden-Delfland 2014-2031),laat zien dat er in de
komende jaren nog een lichte groei te verwachten valt aan het aantal kinderen en huishoudens.
Hoewel de vereniging dicht tegen Delft aan ligt, is minder dan 6% van de leden afkomstig uit
gebieden die niet tot Den Hoorn behoorden voor de laatste gemeente herindeling.
Probleemstelling
Door de historische groei, genoemde ontwikkelingen binnen het voetbal, maatschappij en
metrologisch kunnen wij heden ten dage niet meer voldoen aan de wens om alle actieve sporters,
voor zover gewenst, wekelijks minimaal 2 keer te laten trainen en 1 keer een wedstrijd te laten
spelen. Daarnaast is er ruimtegebrek in faciliteiten voor een optimale bedrijfsvoering.
Idealiter zijn er 2 extra kunstgras velden nodig. Gesprekken met AH Vrij over kosten en
mogelijkheden liet blijken dat de beste mogelijkheden om kunstgras te plaatsen het huidige veld 1
en/of veld 6 zijn. De velden 3,4 en 5 hebben beperkingen waardoor deze zonder extra grote
investeringen en gebrek in tijd(door grondzettingen) niet geschikt zijn om aan te passen naar
kunstgras. Veld 6 is relatief nieuw en derhalve geen rendabele optie naar onze mening.
Benodigd is in de huidige situatie en in willekeurige volgorde:
•
•
•
•

1 extra kunstgras velde(veld 1)
Renovatie velden 3,4,5 naar maatstaf veld 6. (20cm ophogen en drainering aanpassen)
1 veld extra verlicht(veld 1)
Ruimere ontvangstruimte /wedstrijdafhandeling

•
•
•
•

4 extra kleedruimtes(6 velden x 3 kleedruimtes)
Extra ruimte voor ZON kinderdag verblijf
Utiliteitsruimte en opslag
Multifunctionele ruimte(BusinessClub/jeugd besprekingen)

Oplossingen
1. Vereniging in krimpen
2. Ergens anders inhuren
3. Investeren
Optie 1 staat haaks op onze missie. Zoveel mogelijk bewoners uit de kern Den Hoorn een actieve
optimale sportbeleving te bieden. Door in te krimpen laten we heel veel mensen in de kou staan en is
voor ons dus geen optie.
Optie 2 hebben wij in de afgelopen jaren regelmatig geprobeerd. Mede op initiatief van de
toenmalige wethouder van Nimwegen zijn er gesprekken geweest om faciliteiten van omliggende
verenigingen te gebruiken. In het geval dat het bij ons afgekeurd is geldt dat ook daar, waardoor er
spelen op kunstgras velden overblijft. Er was hier en daar een lichte overcapaciteit . In het geval van
vv Schipluiden zouden wij het op vrijdagavond van 21 tot 22 uur kunnen gebruiken. Wel zijn er
velden te huur bij de Universiteit Delft, maar ook slechts beperkt tegen hoge tarieven van 65 euro
per uur. Hierdoor moeten wij onze leden heel verspreid laten uitwaaien (met allerlei veiligheid
problemen van dien) en deze mogelijkheden bieden alleen oplossing voor trainen. Op wedstrijd
dagen dient er vanuit de regelementen van de KNVB op het complex van Den Hoorn gespeeld te
worden.
Op basis van al bovenstaande is voor het bestuur van SV Den Hoorn optie 3 de enige optie die
overblijft om onze missie te kunnen volbrengen. Mede naar de wens van de gemeente MiddenDelfland dient de eventuele uitvoering van een dergelijke investering, te passen in de huidige
overeenkomsten van gebruik.
In dit geval zien wij dat de lasten voor rekening van onze vereniging komen en de gemeente draagt
zorg voor de financiering. Dit meerjarig gemiddelde zou dan doorgerekend worden in de
gebruikersvergoeding conform de huidige contracten.

Tot slot
De vereniging zou graag snel met de gemeente tot afspraken komen om zo snel mogelijk de
voorzieningen voor de sporter aan te passen. Bij voorkeur met ingang van het nieuwe voetbal
seizoen waar mogelijk.
Hoewel wij reeds de nodige zaken hebben uitgezet (offertes, vergunningen, etc) om tot een
begroting te komen wil ik er op wijzen dat de genoemde bedragen in een worst case scenario zijn
opgenomen.
Met dit plan denken wij een goede invulling te geven aan het uiteindelijke doel: honderden sporters,
waarvan de meeste jeugd sporters, wekelijks 3 keer hun sport te kunnen laten beoefenen.

Natuurlijk is alles uiteindelijk afhankelijk van goedkeuring door de gemeenteraad, algemene leden
vergadering en benodigde vergunningen.

Begroting kosten / opbrengsten

Kosten op basis van offertes vooraf
daadwerkelijke kosten volgend uit
aanbesteding

Optie 3
laagbouw

Optie 3
laagbouw +
zon
beeindigen

Optie 2
hoogbouw
zelfstandig

Voorkeursoptie
Optie 2
hoogbouw +
verhuur aan
zon

kunstgras

gemeente doorbelasting 16.670,00

16.670,00

16.670,00

16.670,00

Gebouw

gemeente doorbelasting 4.875,00

4.875,00

6.625,00

6.625,00

Verlichting

Afschrijving Den Hoorn

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

25.745,00

25.745,00

27.495,00

27.495,00

10.000,00

10.000,00 10.000,00
-8.500,00

10.000,00
8.000,00

Extra lasten
Opbrengsten
extra contributie
extra verhuur zon
Totale opbrengsten

10.000,00

1.500,00

10.000,00

18.000,00

Saldo kosten stijging

15.745,00

24.245,00

17.495,00

9.495,00

Bijlage B1 – concept overeenkomst gemeente

Overeenkomst realisatie verbetering voetbalcomplex SV Den Hoorn
De gemeente Midden-Delfland, vertegenwoordigd door _____, hierna te noemen ‘de gemeente’
en
De Stichting Exploitatie Sportcomplex Den Hoorn, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer E.R.
van Dijk en de secretaris , de heer H.L.J.M. van Heteren
De voetbalvereniging SV Den Hoorn, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer R. van der Helm
en de secretaris, mevrouw A.T.M. van Geest, hierna te noemen ‘de gebruikers’
komen het volgende overeen:
1. In opdracht van de gemeente Midden-Delfland wordt ten behoeve van de gebruikers een
natuurgrasveld (veld 1) omgevormd tot kunstgrasveld en de clubaccommodatie van de SV
Den Hoorn vergroot.
2. De daadwerkelijke uitvoering hiervan vindt plaats zodra dat mogelijk is wat betreft de
benodigde vergunningen en overige technische voorbereiding.
3. De gebruikers spannen zich gezamenlijk in om een organisatievorm te behouden die maximale
kans geeft op terugbetaling van de te betalen BTW over de investeringskosten van de aanleg
van het kunstgrasveld en het vergroten van de clubaccommodatie van de SV Den Hoorn.
4. De met BTW belaste verhuur van sportcomplexen is in discussie. Dit kan betekenen dat de
BTW aftrek voor (onder andere) investeringskosten voor sportverenigingen wijzigt of vervalt.
De gebruikers verklaren zich hiervan bewust te zijn en dat deze wijziging een kostenverhoging
voor de gebruikers tot gevolg kan hebben.
5. Alle kosten, waaronder advies- en overige voorbereidingskosten van de werkzaamheden,
komen voor rekening van de gebruikers. Deze kosten worden door de gebruikers aan de
gemeente terugbetaald in de vorm van jaarlijkse termijnen. Plannen worden slechts
daadwerkelijk uitgevoerd na schriftelijk akkoord van partijen over de plannen en de hoogte
van de termijnbetalingen.
6. De gebruikers stemmen in met de aangepaste ‘Gebruiksovereenkomst sportcomplex Den
Hoorn’ en de bij deze overeenkomst behorende bijlagen.

Aldus overeengekomen d.d. ____________
Namens de gemeente Midden-Delfland
_____________________________
Namens de Stichting Exploitatie Sportcomplex Den Hoorn
de secretaris:________________

de voorzitter: __________________

Namens de voetbalvereniging SV Den Hoorn
de secretaris: _______________

de voorzitter: __________________

Bijlage B2 – concept tekeningen

Uitbreiding SV Den Hoorn
Den Hoorn
S.V. Den Hoorn
16432

Schetsontwerp uitbreiding
21-04-2016

WAM architecten
Coenderstraat 3-4
2613SM Delft
Nederland

info@wam-architecten.nl
www.wam-architecten.nl
tel +31 15 8200990
fax +31 15 8200399
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Optie 3
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Uitbreiding accomodatie S.V. Den Hoorn
betreft : pve opties
opdrachtgever: S.V. Den Hoorn
van: WAM architecten
datum: 18 april 2016
printdatum: 3-5-2016

Algemene gegevens

Totaal aantal kleedkamers
Kleedkamers:
- vloeroppervlak kleedruimte
- vloeroppervlak wasruimte

Aantal
5st

optie 3
Opmerkingen
Bruto
Netto
Oppervlakte
Oppervlakte
(m2)
(m2) netto opp. = 12,7% van Bruto vloeropp.

90,00
40,00

78,6
34,9

90,00
40,00

78,6
34,9

9,00
6,00
3,00

7,9
5,2
2,6

9,00
6,00

7,9
5,2

Overige ruimten:
verzorging/ fysio / E.H.B.O.
Materiaalopslag

33,00
23,00

28,8
20,1

33,00
30,00

28,8
26,2

verdieping
BSO (3,5m2/kind)
berging 1
berging 2
Subtotaal

226,00
17,00
17,00
464,00

197,3
14,8
14,8
405,1

208,00

181,6

Installatieruimte
Gang naar kleedkamers
trap en vluchttrap
Verkeersruimte (halruimte/entree)

15,00
34,00
10,00
14,00

13,1
29,68
8,73
12,2

11,00
34,00

9,6
29,68

14,00

12,2

537,00
BVO

468,8
NVO

267,00
BVO

233,1
NVO

Toiletten openbaar (centrale toiletgroep):
toilet dames
toilet heren
toilet kinderen
minder valide toilet

Totaal vloeroppervlak

5st
5st

optie 2
Bruto
Netto
Oppervlakte
Oppervlakte
(m2)
(m2)

optie 2 install op bg grond en 1e verd

Bijlage C – bestuur mutaties

Bestuursmutaties
Volgens rooster is de heer Aad Vermeulen in 2015 afgetreden uit de functie van penningmeester.
Daar er geen direkte opvolging was voor de functie van penningmeester, is de heer Vermeulen
aangetreden als penningmeester ad interim.
Het bestuur is verheugd dat mevrouw Heidi de Bruijn bereid is gevonden de functie van
penningmeester op zich te nemen. Mevrouw de Bruijn is werkzaam als eigenaar van een financieel
administratie kantoor te Delft. In die hoedanigheid is het voeren van een gedegen boekhouding haar
niet onbekend.
De heer Fred Grens heeft aangegeven op persoonlijke gronden zijn functie in het bestuur neer te
leggen.

Aanmelden volgens Huishoudelijk Reglement SV DEN HOORN, Artikel 12 Bestuursverkiezing
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af en is terstond herkiesbaar.
De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.
1e jaar: (2010) voorzitter en de bestuursleden Onderhoud/Bar en Sponsor/Businessclub
2e jaar: (2011) secretaris en het bestuurslid Jeugdzaken en bestuurslid Technische Zaken
3e jaar: (2012) penningmeester, vicevoorzitter en bestuurslid Seniorencommissie
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde
kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering
waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde
leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden
procedure.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris
aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste tien stemgerechtigde leden en dient
vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende
kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.
Volgend lid 3 kunnen kandidaten zich schriftelijk melden bij de secretaris.
Voorstel door het Hoofdbestuur.
1. Het bestuur draagt voor mevrouw Heidi de Bruijn in de functie van penningmeester voor
een termijn van 3 jaar;
2. Het bestuur stel voor de heer Aad Vermeulen onder dank voor al zijn inzet decharge te
verlenen als bestuurder van SV Den Hoorn.

3. Het bestuur stel voor de heer Fred Grens onder dank voor al zijn inzet decharge te verlenen
als bestuurder van SV Den Hoorn.

Hoofdbestuur SV Den Hoorn,

Richard van der Helm, Voorzitter
Monique Schulte, Secretaris

