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Opening voorzitter
Jacco opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Aanwezig:
15 leden en 6 bestuursleden
Aanleiding:
De extra Algemene Leden Vergadering was noodzakelijk omdat op de ALV van 28 september
2021 geen besluit kon worden genomen over de concept-samenwerkingsovereenkomst van
de Vereniging met het Rijk voor de periode 2022 – 2026 (SOK).
Dat besluit kon niet worden genomen omdat een aantal leden graag inzage hadden in de
concept-overeenkomst en meer informatie wilden hebben over de verschillen met de huidige
overeenkomst.
Voorafgaand aan de vergadering was er voor belangstellende leden de gelegenheid om
kennis te nemen van de concept-overeenkomst, met daarin aangegeven de belangrijkste
verschillen.
Overleg:
De voorzitter stelt voor om de concept-SOK paginagewijs door te nemen en de aanwezigen
de gelegenheid te geven puntsgewijs vragen te stellen of opmerkingen te maken.
Wybe Jan geeft (als een van de onderhandelaars) nog een toelichting op de totstandkoming
en vermeldt dat het bestuur de huidige SOK, opgesteld door voorgaande besturen als
uitgangspunt kon nemen, omdat er sprake is van een gedegen en goed werkbare SOK.
Er zijn wijzigingen aangebracht omdat de tekst niet meer aansluit bij de feitelijke huidige
situatie (o.a. m.b.t. contributies e.d.). De belangrijkste wijzigingen zijn ingegeven door de
bijzondere groei in de afgelopen jaren (van een kleine 500 naar ruim 800 leden).
Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de opbouw van de bloktijden en de speeltijden voor de
vereniging. Naast een uitbreiding in relatie tot de groei van het aantal leden is er- in de
aangegeven staffel van uren - uitbreiding gekomen op elk niveau, waardoor er duidelijk meer
tijden beschikbaar komen. Het exclusief speelrecht stijgt daarmee van ongeveer 600 uur naar
750 uur op jaarbasis.
De vergadering gaat akkoord met de aangegeven toelichting en waardeert de uitbreiding.
Op de conceptovereenkomst komen een drietal “amendementen”:
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- Bij de aangegeven huur van het secretariaat is een bedrag opgenomen waarbij staat dat dat
exclusief BTW is, dat moet zijn inclusief BTW.
- Bij de formulering over de handicarts moet opgenomen worden dat er een directe relatie is
tussen het aantal beschikbare handicarts en het aantal betalende donateurs van de Stichting
Handicart.
- De formulering m.b.t. de status van buitenleden dient te worden aangepast aan de recent
met het Rijk overeengekomen formulering.
Besluitvorming:
De aanwezige leden gaan akkoord met de toelichting en de toezegging m.b.t.de voornoemde
amendementen en geeft het bestuur “groen licht” m.b.t. het afronden van de
SOK-besprekingen en het sluiten van de overeenkomst.
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