ALV ledenstemming voor financiering Wedstrijdsecretariaat.

Beste leden,
Zoals eerder al is aangegeven, zijn er ver gevorderde plannen voor het plaatsen van een
wedstrijdsecretariaat naast de atletiekbaan. Om dit te realiseren, moet er een financieringsplan
worden goedgekeurd.
Waar gaat het om?
De totale aanschafwaarde inclusief plaatsen worden geraamd op € 58000. De financiering hiervoor is
opgesplitst in een 3tal delen: De Gemeente Hoogeveen, Subsidies en Eigen Vermogen.

INVESTERING
Gemeente

Eigen Geld

Subsidie
BOSA
Rabobank
Stimuleringsfonds
Zoals jullie wellicht weten, verkeerd de Gemeente Hoogeveen op dit moment in financieel zwaar
weer. Echter hebben we samen afspraken gemaakt over dit deel van de financiering. Ieder jaar zal de
Gemeente Hoogeveen een bedrag ter waarde van € 1500 aan ons overmaken. We hebben dit
bevestigd per mail gekregen. Dit bedrag staat gelijk aan de huur van een mobiele jurywagen inclusief
halen en brengen naar onze baan. Dit betekend een termijn van maximaal 15 jaar, inclusief rente.
Dit bedrag moeten wij als lening aanvragen.
De subsidies worden uitgekeerd na aanschaf van het wedstrijdsecretariaat. Hiervoor zal een korte
termijn lening c.q. kort credit moeten worden aangevraagd..
Vanuit ons eigen vermogen is er ruimte om 1/3 van de aanschaf te investeren. Daarbij zal ons
banksaldo behoorlijk kelderen, namelijk halveren. Concreet houdt dit in dat er voor onvoorzien,
investering in materiaal en overige kosten een zeer bescheiden bedrag overblijft. Het voorstel is
hierin dat ongeveer de helft vanuit de vereniging wordt betaald en de andere helft te lenen. Hierdoor
ontstaat financiële ruimte en blijft de bankrekening ook gezond.

Hoe wordt gefinancierd?
Stichting Waarborg Sport (SWS) staat garant/borg voor de lening met een maximale doorlooptijd van
15 jaar. De kosten van de lening via SWS liggen op het moment van het opstellen van dit document
rond de 2%. Bij de Rabobank is dat rond de 6%.
Samenvattend komt het bovenstaande voorstel neer op een eenmalige forse investering maar met
een mooi eindresultaat: een eigen wedstrijdsecretariaat! De jaarlijkse financiële druk op de
vereniging is relatief laag.
Waar doen we het ook al weer voor?

Eigen toilet (wedstrijd/vakanties), afgesloten vergaderruimte, volledig zicht op de baan,
massagemogelijkheid, inloopzone blijft, locatie bij de finishlijn, maar geen kantinefunctie!
Waarom deze stemronde?
Conform de statuten, moet een investering waar een lening aan vast zit door leden worden
goedgekeurd. Zonder een goedkeur kan dit project niet worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk
om de bovenstaande informatie goed door te lezen voordat een stem wordt uitgebracht. Ieder lid
kan 1 stem uitbrengen. De SWS geeft enkel een borgstelling indien een meerderheid positief heeft
ingestemd.

