Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 6 februari heeft de B-ALV van AVV Keistad plaatsgevonden waarin
de vereniging op de hoogte is gebracht van de laatste ontwikkelingen en
feiten rondom het nieuw aan te leggen sportcomplex Hogekwartier. Naast
de feiten is ook het samenwerkingsverband tussen de sportverenigingen,
de SRO en de gemeente aan bod gekomen. Marcel Sanders verzorgde de presentatie richting de 47
aanwezige leden die samen met hun machtigingen goed waren voor 92 stemmen.
Presentatie
De presentatie is op de site te vinden.
Vragen
De belangrijkste vragen van de leden en antwoorden van het bestuur vinden jullie hier onder.
- In de presentatie worden financiële feiten gepresenteerd, hoe hard zijn die?
Wat betreft de inkomsten uit de kantine is uitgangspunt dat de openingstijden hetzelfde zijn
en daarmee de opbrengst ook. Eventuele extra inkomsten doordat Wilhemina ook gebruik
gaat maken van de kantine zijn niet meegenomen. Volgens de statuten van Kamisvo kan deze
extra omzet ook ten goede komen van Wilhelmina.
Voor wat betreft de zaalhuur gaat de presentatie uit van de situatie dat alles wat nu op 3
velden traint en speelt naar 4 velden toe gaat, voor zowel de trainingen als de wedstrijden.
Het bestuur gaat uitzoeken wat het effect is van andere indelingen.
- Hoe passen de velden in de zaal en op hoeveel velden wordt getraind en gespeeld?
Teams die nu centre court trainen en spelen, doen dat in de nieuwe situatie ook. In de
nieuwe hal is mogelijk plaats voor een opstelling van een combinatie van 4, 3 2 velden en 1
centraal centre court. Dit wordt verder uitgewerkt in het detailontwerp, samen met de
manier van afscheiding van velden. Uitgangspunt is dat de wedstrijdvelden minimaal zoveel
ruimte rondom het veld hebben als nu het geval is.
- Wordt de vloer van Midland ook vervangen als we verhuizen naar het Hogekwartier?
Vanuit de SRO is er gereserveerd voor vervanging van de vloer. Als we gaan verhuizen gaat
Keistad niet investeren en komt er weer een schoolsportvloer in de hal. Voor meer
informatie over deze type vloeren zie: http://www.sportvloeren.nl/eigenschappen/
- Wordt er naast de vloer nog meer vervangen aan Midland, bijvoorbeeld sanitair?
Dit moet worden nagevraagd bij de SRO.
- Wilhelmina kent nu geen bardiensten, hoe gaan we met deze situatie om?
Dit is besproken in de ALV van Wilhemina zelf op 30 oktober 2014. In hun ALV is besloten
dat ook Wilhelmina vrijwilligerstaken moet gaan kennen (naast de commissies). De vraag is
of vrijwilligerstaken in het nieuwe complex altijd bardiensten zijn. Dit kunnen ook andere
vrijwilligerstaken zijn, bijvoorbeeld onderhoud aan materieel of bemannen van de receptie.
Andere sportclubs en verenigingen kennen ook zulk soort taken die tot extra inkomsten van
de club leiden en daarmee tot lagere contributie. Het nieuwe complex geeft meer
mogelijkheden hierin. Hoe het horecaconcept van het sportcomplex er uit gaat zien is
onderdeel van het samenwerkingsonderzoek, wat op dit moment plaatsvindt door alle
betrokken partijen van het nieuwe complex.
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Gaan we fuseren met Wilhelmina?
Het samen gaan trainen en spelen in het nieuwe complex heeft geen fusie als doel. Beide
verenigingen hebben een eigen identiteit en dat blijft zo. In het nieuwe complex moeten we
natuurlijk wel meer rekening met elkaar te houden en zal er onderling overleg noodzakelijk
zijn om te komen tot goede training- en westrijdroosters.
Klopt het dat er bij het Hogekwartier complex betaald moet worden voor parkeren? Ja, dat
klopt, de gemeente heeft een bedrag van 70 cent per keer bepaald. Als er straks met andere
verenigingen en SRO wordt samengewerkt, zal bekeken worden hoe deze kosten worden
versleuteld.
De 70 cent is vergelijkbaar met de 50 cent per bezoek aan het Sportfondsenbad op dit
moment.

Stemming
Na beantwoording van alle vragen is overgegaan tot stemmen. Op de stelling “Gaat AVV Keistad in
2017 verhuizen naar het nieuwe sportcomplex Hogekwartier” hebben de leden als volgt gestemd:
Voor: 86 leden
Tegen: 6 leden
Onthoudingen: geen
Door deze positieve uitslag kan het bestuur nu verder gaan met de voorbereidingen van de
verhuizing. Hierbij blijft het bestuur de leden natuurlijk betrekken op belangrijke onderwerpen als
zaalindeling en samenwerkingsverbanden.

