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Het lijkt al een eeuwigheid geleden. Even lekker een potje voetballen, douchen en na afloop even
gezellig met elkaar de kantine in. En helaas lijkt het erop dat dit droombeeld van hoe leuk het in het
verre verleden wel niet was nog wel even op zich zal laten wachten. COVID-19 bepaalt nog even het
wedstrijdverloop. Zelfs het moment waarop we onze jaarlijkse ledenvergadering kunnen houden is
nog ongewis. Daarom maar weer een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van waar we ons de
afgelopen maanden mee bezig gehouden hebben.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
In onze vorige nieuwsbrief hebben we er reeds uitgebreid aandacht aan besteed: de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoord
financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten
(tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen schaden.
De wet gaat op 1 juli 2021 in en kan leiden tot het binnen uiterlijk 5 jaar moeten aanpassen van de
statuten (zoals een noodzakelijke bepaling in het geval van ontstentenis of belet van alle
bestuursleden). Zowel de KNVB als het NOC/NSF besteden op hun website uitgebreid aandacht aan
dit onderwerp. Wij willen nogmaals de aandacht vestigen op wbtr.nl waar een online WBTRstappenplan je langs alle eisen van de wet leidt en aangeeft hoe je het beste aan de wet kunt
voldoen en je terug kan vallen op professionele juridische ondersteuning. Het platform is helaas niet
gratis, maar in samenhang met de bijbehorende koepelorganisatie korting zeker het overwegen
waard. En voor verenigingen die gebruik maken van de model statuten van de KNVB hebben we nog
een tip: kijk even op onze website www.arnhemsevoetbalfederatie.nl
Arnhems Sport- en beweegakkoord
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Binnen het Arnhemse Sport- en beweegakkoord is
voor het ontplooien van activiteiten een subsidieregeling in het leven geroepen waar iedereen, dus
ook de voetbalverenigingen, hun voordeel mee kunnen doen. Tot nu toe heeft pas één
voetbalvereniging zijn kans gegrepen en van de regeling gebruik gemaakt. Wat ons betreft een vrij
magere score voor het altijd zo ideeënrijke Arnhemse voetbal. Meer informatie over de
subsidieregeling is te vinden op https://www.sportinarnhem.nl/sportakkoord/.
Het Arnhems Sport- en Beweegakkoord: de snelste weg naar betrokken wijkparticipatie. Zowel voor
verenigingen als voor de bewoners.
Aanslag OZB-belasting 2021
Hert is de gemeente ook dit jaar weer gelukt wat OZB-konijnen uit de gemeentelijke hoge hoed te
toveren. Het grootste konijn betrof dit jaar een aanslag bij een vereniging waarin ook een
heffingsdeel voor de gehuurde velden in rekening werd gebracht. Heb je het dus over bedragen van
meer dan 1.500 euro per gehuurd veld, tel uit je verlies. En natuurlijk is de vereniging tegen de
aanslag in beroep gegaan en is de heffing uiteindelijk teruggedraaid, maar het wel een treffend
voorbeeld van de gemeentelijke willekeur als het om de jaarlijkse heffing bij de
(voetbal)verenigingen gaat. De AVF heeft inmiddels middels per brief aandacht voor de OZBproblematiek bij de gemeentelijke politiek gevraagd. Meer daarover kunt u lezen op onze website
www.arnhemsevoetbalfederatie.nl

2e Bijeenkomst Penningmeesters
Het zal u niet verbazen. De aangekondigde 2e bijeenkomst met de penningmeesters is door alle
corona beperkende maatregelen niet doorgegaan. Wel heeft er middels de mail een 2e
inventarisatieronde bij de verenigingen plaatsgevonden, die uiteindelijk is uitgemond in het
vervolgrapport Arnhems voetbal tegen covid-19: De 2e helft en weer wind tegen.
Het rapport heeft, nadat we het aan alle politieke partijen van de Arnhemse gemeenteraad
aangeboden hadden, op initiatief van de SP geleid tot een 11-tal artikel 44 vragen en staat mede aan
de basis van onderstaand item: compensatie huur velden. Dank aan alle verenigingen c.q.
penningmeesters die wederom aan het onderzoek hebben meegewerkt (9 van de 11). Zonder jullie
hulp c.q. bijdrage was dit nooit gelukt.
Compensatie huur velden
We zijn er al een tijdje met de gemeente over in overleg maar het ziet ernaar uit dat het na lang
aandringen toch eigenlijk van gaat komen: een stukje compensatie (naar verwachting 45%) voor de
huur van de velden 4e kwartaal 2020. Een goed begin, maar zeker niet meer dan dat.
Het 1e kwartaal 2021 kent natuurlijk dezelfde problematiek en het is maar afwachten tot hoever
deze ellende in het 2e kwartaal gaat doorlopen. Kortom, zoals zo vaak bij de gemeente: wordt (heel
langzaam) vervolgd.
Taakie
Donderdag 8 april heeft onder impuls van de Arnhemse Sport Federatie de digitale aftrap van Taakie
plaatsgevonden. Taakie is de digitale assistent vrijwilligerszaken die clubs helpt bij het matchen van
vrijwilligers en taken. Met een paar drukken op de knop verstuur je (via WhatsApp) een Taakie naar
de best matchende leden, ouders of vrijwilligers.
Een super leuk en gebruiksvriendelijk systeem tegen een (wat ons betreft) geringe kostprijs. En het
kan nog goedkoper. De Arnhemse Sport Federatie biedt 10 Arnhemse sportverenigingen de
mogelijkheid om het systeem een jaar lang kosteloos te gebruiken, en die abonnementen zijn nog
niet allemaal vergeven. Interesse: ASF: een jaar lang gratis Taakie voor Arnhemse sportclubs
Algemene ledenvergadering 2021
Het moment dat we onze ledenvergadering kunnen houden komt steeds dichterbij. Het kabinet heeft
een routekaart naar de heropening van Nederland vrijgegeven, alleen blijft alles nog wel erg vaag.
Voor (mogelijk) 11 mei (stap 2) en 26 mei (stap 3) staat dan wel uitbreidingen voor sporten buiten op
stapel, we zijn bang dat het open gaan van de kantines wel ons onder stap 4 (16 juni) Overige Horeca
open kan vallen. Wat de uitkomst ook moge zijn, zodra de mogelijkheid daar is gaan we direct tot
actie over. We hebben nog nooit zo naar een Algemene ledenvergadering uitgekeken.
Nieuwe website
We sluiten deze nieuwsbrief af met de mededeling dat we de afgelopen voetbalarme periode
hebben gebruikt om onze website www.arnhemsevoetbalfederatie.nl in een nieuw modern jasje te
steken. Deze nieuwe website biedt ons wat meer mogelijkheden om met de buitenwereld te
communiceren. Tevens willen we direct van de gelegenheid gebruik maken om Henk Kamerbeek te
bedanken voor de jarenlange inspanningen die hij in onze vorige website-omgeving gestopt heeft.
Dank je wel dat je, ondanks dat je als bestuurslid van de federatie gestopt was, ons daarmee al die
tijd nog ter wille bent geweest.
Met vriendelijke groet.

Bestuur AFV

