Notulen
Algemene ledenvergadering NCCS zaterdag 16 maart 2013
Confortel Hotel Fuengirola
Eerste vergadering
1. Opening
De voorzitter (Kees van Riel) opent om 10.30 uur de eerste vergadering en heet
iedereen van harte welkom.
Omdat er niet voldoende leden aanwezig zijn kunnen in de vergadering geen
rechtsgeldige besluiten genomen worden, vandaar dat de voorzitter per direct
de vergadering sluit.
De tweede vergadering zal om 11.00 uur plaats vinden.

Tweede vergadering
Aantal aanwezige leden: 63
Uitgegeven machtigingen: 4
1. Opening
De voorzitter (Kees van Riel) opent de vergadering en heet alle clubleden
hartelijk welkom en hoopt op een buitengewoon voorspoedige, fijne vergadering
APPLAUS.
De voorzitter herinnert iedereen er aan om zijn mobiele telefoon uit te zetten en
als u het woord neemt, graag uw naam vermelden.
2. Ingekomen post
De secretaris (Nenno Felius) leest de ingekomen post voor.
Er is een brief binnengekomen van Jan en Linda Debrauwer, welke bij punt 5
behandeld wordt.
Bericht van verhindering is binnengekomen van:
Maja en Eric Tulfer
Jan en Linda Debrauwer
Hettie en Ed van der Schaft
Fons en Clementine Ypma
Frits Visser
Jan en Yvonne den Ouden
De voorzitter heeft een mededeling over de statuten.
Wij als vereniging zijn rechtsgeldig maar de statuten van onze vereniging waren
door de Junta niet goedgekeurd. Vanaf het begin is het streven van het bestuur
geweest de bestaande statuten zoveel mogelijk in stand te houden. Via een
advocaat –en veel geld- heeft het bestuur bij de Junta geïnformeerd naar de
stand van zaken met betrekking tot die statuten. Nadat antwoord was
ontvangen, is gelukkig één van onze leden opgestaan en heeft met een nietaflatende ijver geprobeerd om door de Junta goedgekeurde statuten te krijgen.
Dat betekende sommige teksten in het Spaans veranderen, opsturen naar de

Junta, terugkrijgen, weer in het Spaans wijzigen, weer opsturen en zo een
aantal malen.
Uiteindelijk is het geweldig resultaat van die enorme operatie geweest, dat we
sinds korte tijd (een aantal weken) door de Junta goedgekeurde statuten
hebben
Dat heeft de club heel veel geld bespaard maar nu hebben we gelukkig, sinds
twee weken, goedgekeurde statuten.
APPLAUS
De voorzitter zegt dat er straks meer applaus mag volgen want we hebben dit te
danken aan één persoon uitsluitend dankzij hem is het gelukt. Vandaar dat de
voorzitter een doos wijn aanbiedt aan Theo Waanders.
APPLAUS EN GEJUICH
Na de overhandiging van de wijn zegt Martha van Straalen dat de statuten nu
wel goedgekeurd zijn door de Junta maar dat in onze eigen statuten staat
aangegeven dat er een buitengewone algemene ledenvergadering (BALV)
nodig is om gewijzigde statuten goedgekeurd te krijgen (artikel 48) en waarom
die vergadering niet geweest is.
De voorzitter zegt dat het klopt dat er een BALV nodig is voor de goedkeuring
van statuten maar dat het in dit geval niet zinnig was omdat de punten op gezag
van de Junta veranderd moesten worden.
Vervolgens ontspint zich een discussie waarin Martha van Straalen, bijgevallen
door Ruud van Ingen en Jan Schavemaker, het belang van het naleven van de
statuten blijft herhalen.
De oud-voorzitter Wim te Dolle merkt op dat de statuten in een vroegere
vergadering zijn besproken en goedgekeurd. Die statuten zijn nu aangepast
aan de eisen van de Junta. Door Theo Waanders wordt uitgelegd, dat onze
statuten op 4 punten niet in overeenstemming met de wet waren en dat het
geen zin heeft daarover te stemmen, want die punten moesten veranderd
worden, omdat ze tegen de wet waren.
Na verschillende keren heen en weer gepraat, vraagt de voorzitter of de
vergadering akkoord gaat met de gang van zaken zoals die zich afgespeeld
heeft.
De voorzitter constateert dat een overweldigende meerderheid voor is.
De voorzitter sluit af met de opmerking, dat voor degenen, die het met de gang
van zaken niet eens zijn, de weg van art. 43 van de statuten openstaat.
Ruud van Ingen merkt op dat hij graag genotuleerd ziet, dat hij heeft
tegengestemd omdat er geen BALV is geweest.
John van der Heyden heeft zijn stem onthouden, omdat hij niet op de hoogte is
van de inhoud van de statuten.
3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 24
maart 2012
Pagina 2
Punt 3 op pagina 2
Ruud van Ingen merkt op dat wat hij in de vorige vergadering heeft gezegd
onder dit punt, niet is opgenomen in de notulen zoals hij verzocht heeft. De
voorzitter zegt dat we het daar de vorige vergadering al over gehad hebben en

toen is besloten dat niet op te nemen. Volgens Ruud van Ingen is dat in strijd
met de statuten, volgens de voorzitter niet.
Pagina 3
Ruud van Ingen vraagt hoe het staat met de rekening van de SOL bank
Voorzitter: die is opgeheven.
Pagina 5
Eerste alinea
Ruud van Ingen zegt dat de inhaalwerkzaamheden van de Junta eenmalig
waren maar nu weer in de financiële stukken staan vermeld. Zal dat in 2013 ook
weer gebeuren? Hij zal dit verder bij punt 5 van de agenda navragen.
Pagina 10
Eerste alinea
Ruud van Ingen komt terug op de eerste vraag die hij gesteld heeft bij pagina 2:
waarom zijn zijn toevoegingen toentertijd niet in de notulen opgenomen en hij
vindt dit in strijd met de statuten.
Het bestuur denkt daar anders over en neemt de toevoegingen niet op in de
notulen.
Hiermee worden de notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
Ruud van Ingen wil genotuleerd zien dat hij het hier niet mee eens is.
4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris (Nenno Felius) leest het jaarverslag voor wat eindigt met een
applaus voor alle vrijwilligers.
Vervolgens vraagt Theo Waanders een applaus voor de secretaris.
APPLAUS
Lenneke Straijer dankt de secretaris voor het verslag en is blij te horen dat uit
het verslag blijkt wat een prachtige bijeenkomsten en mooie reizen er allemaal
plaatsvinden. Uiteraard zijn de statuten belangrijk maar het doel van de
vereniging is om leuke dingen met elkaar te doen.
APPLAUS
John van der Heyden zegt, dat hij veel gehoord heeft van de secretaris en geen
behoefte heeft aan een uitgebreide reactie, maar zich graag aanmeldt voor de
redactie.
Loek van Straalen vraagt waarom het bestuur het afgelopen jaar niet op de
koffieochtend van Fuengirola is geweest.
Lia Jansen – van de Koedijk geeft aan dat zij en anderen wel op de
koffieochtend zijn geweest.
Heleen Fransen weet dat het bestuur het druk heeft maar dat zij het ook leuk
zou vinden als het bestuur de koffieochtend van Torre del Mar zou bezoeken.
De voorzitter heeft nog drie opmerkingen n.a.v. het verslag van de secretaris:
Er is een nieuwe website en die wordt vertoond na punt 9 van de agenda
Er is een nieuwe ledenadministratie en die wordt eveneens vertoond na punt 9
van de agenda

Louis Jansen (ledenadministrateur) en Lia Jansen - van de Koedijk
(penningmeester) hebben in een heidens karwei volgens het verslag, maar in
een monnikenwerk volgens de voorzitter, alle 1135 leden handmatig ingevoerd,
wat per lid 5 à 6 minuten kostte, dus in totaal zo´n 6000 minuten, dus zo´n 100
uur.
In een andere bijeenkomst zijn ze door het bestuur al bedankt met ieder een
doos wijn.
APPLAUS
5. Verslag van de penningmeester
De penningmeester (Lia Jansen – van de Koedijk) laat het verslag zien via de
computer op een groot scherm.
Zij zegt dat het verslag niet in de DVH heeft gestaan omdat DVH 1 te vroeg was
om het verslag al af te hebben en DVH 2 nog niet uit is. Verder lezen ook niet
leden het clubblad en dus is het niet geschikt om daar de financiële cijfers in te
vermelden.
Per bladzijde van het verslag legt de penningmeester uit wat er staat en wat er
mee bedoeld wordt en kunnen er vragen worden gesteld.
Pagina 3
Martha van Straalen – de Inventaris van ruim 3000 euro, waar bestaat die uit –
het is toch allemaal website en kost dat geld?
Penningmeester – het maken en onderhouden van de website kost geld. De
betalingen voor het maken van de website zijn verdeeld over de jaren 2012 en
2013 en ná 4 jaren zal er geld gereserveerd worden voor vernieuwing in de
volgende jaren
Ruud van Ingen – komt er daarna nog meer geld voor de website?
Penningmeester – in 2012 en 2013 wordt het bouwen van de nieuwe website
en ledenadministratie betaald. Vanaf 2013 wordt er ook een bedrag opgenomen
voor de afschrijving (4 jaren).
Penningmeester:
de debiteuren hebben ondertussen (gedeeltelijk) betaald.
Het restant van de golf was in bezit van Jan Debrauwer die het terug gestort
heeft in de clubkas met het verzoek dit geld gereserveerd te houden voor
toekomstige golfevenementen (zoals hij in zijn brief had aangegeven).
Dhr. Kats geeft aan dat hij de contributieachterstand mist in het overzicht.
De penningmeester zegt dat dit klopt en dat hierop bij het verslag van de
kascommissie verder wordt ingegaan.
Pagina 5
Jan Schavemaker merkt op dat het toch altijd de bedoeling is dat evenementen
kostendekkend zijn. Waarom is dat nu niet het geval?
De penningmeester merkt op – zie pagina 6 van het financiële verslag – dat de
volgende evenementen geld kosten:
Nieuwjaarsreceptie wordt zoals altijd betaald door de club
Koninginnedag wordt zoals altijd deels betaald door de club
Algemene ledenvergadering wordt zoals altijd betaald door de club
Sinterklaasfeest wordt betaald door de club
De rest van de activiteiten houden iets geld over of komen iets geld te kort (dat
laatste soms door afzeggingen van leden kort voor de activiteit).

Jan Schavemaker: Waarom is bij de haringpartij geld erbij gelegd:
Penningmeester: De activiteit was op korte termijn maar we wilden graag dat
die doorging omdat we snel sponsors gevonden hadden en het Nederlands
voetbalelftal moest spelen (EK).
Martha van Straalen: Hoeveel kinderen hebben meegedaan met het
Sinterklaasfeest?
Penningmeester: 25
Pagina 7
Bestuursleden en de advertentieadministratie krijgen allen een vaste
vergoeding per maand . Waarom worden dan ook nog reiskosten,
telefoonkosten en computerkosten vergoed?
Penningmeester: De vaste vergoedingen staan niet onder die naam in het
financiële verslag maar onder de noemer telefoonkosten en
computervergoedingen. Reiskosten staan apart vermeld.
Jan Schavemaker vindt 3265 euro reiskosten wel erg veel.
De penningmeester zegt dat dat klopt, maar de vaste vergoeding is slechts 0,30
cent per kilometer en niet alle bestuursleden wonen in Fuengirola.
Willem van der Steen neemt met enige ergernis kennis van de opmerkingen
van steeds dezelfde mensen.
We hebben een geweldig bestuur die er alles aan doet voor de club en dat kost
niet eens zo veel. Daar mogen en moeten we niet over zeuren.
APPLAUS
Jan Schavemaker zegt dat we het niet over ons eigen geld hebben maar over
geld van iedereen dus dat wordt hier in de vergadering bekeken. Als ik een
voorschot neem op pagina 9 van de financiële stukken dan zien we dat we als
club veel geld verliezen. Daarover later meer.
De penningmeester beaamt dat we het niet over ons eigen geld hebben en zegt
dat we daar dus zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.
Martha van Straalen vraagt hoe het komt dat representatiekosten 185 euro
hebben opgeleverd.
De penningmeester vertelt dat door de vorige penningmeester een “Nog te
betalen” post voor representatiekosten is opgenomen van 1.500 euro in het
financiële verslag 2011. De werkelijke kosten in 2012 zijn 1.315 euro. Dus bijft
er 185 euro over. Verder gaat het gesprek tussen Martha van Straalen en de
penningmeester over het vrijwilligersetentje dat volgens de eerste nergens is
opgenomen terwijl er een tekort is van 3.000 euro. De penningmeester vertelt
dat het vrijwilligersetentje is verantwoord onder de post “Representatiekosten
en ziekenbezoek” en dat er dan nog 185 euro overblijft.
6. Verslag van de kascommissie
Willem van der Steen leest het verslag van de kascommissie voor.
APPLAUS
Ruud van Ingen merkt op dat leden die hun contributie niet betalen automatisch
hun lidmaatschap verliezen – zoals geregeld in de statuten (artikel 8).
De penningmeester geeft aanvullende informatie dat er voor dit jaar (2013) nog
een contributieachterstand is van ruim €2000,= dus zo´n 100 leden.

Jan van Zalinge zegt dat het elk jaar gebeurt dat je van zo´n 100 mensen niks
meer hoort.
7. Decharge van het bestuur
De voorzitter memoreert dat het verslag van de secretaris en de stukken van de
penningmeester zijn goedgekeurd en daarmee dus het bestuur gedechargeerd
is (artikel 46 van de statuten).
APPLAUS
Ruud van Ingen merkt op dat, omdat hij al twee keer heeft tegengestemd, nu
dus niet kan voor stemmen.
8. Begroting 2013
Hans de Kievit mist BTW bedragen in de begroting. Zijn wij als vereniging BTWplichtig?
De penningmeester zegt dat we dat aan het uitzoeken zijn. We hebben het 34
jaar zonder BTW gedaan maar nu lijkt het er op dat we BTW-plichtig zijn.
Volgens Hans de Kievit moet de Junta dat weten – de penningmeester zegt dat
de ene persoon ja zegt en de ander nee.
Als het een ja is, dan zal de administratie aangepast moeten worden en het
waarschijnlijk duurder voor de club worden.
Jan Schavemaker zegt dat de NCCS een rechtspersoon is en dus volgens de
Europese wet BTW-plichtig.
Theo Waanders zegt dat de vraag hier terecht gesteld wordt maar vindt dat we
dat nu niet moeten laten opspelen en dat het bestuur dat moet uitzoeken.
APPLAUS
Jan Schavemaker zegt dat dat een rookgordijn is en een ernstige situatie.
Natuurlijk komt er controle want Spanje heeft geld nodig en dan zal er over de
afgelopen 5 jaar wellicht een (dikke) boete betaald moeten worden.
De penningmeester zegt nogmaals dat we het gaan uitzoeken.
Dhr. Kats vraagt waarom de telefoonkosten op de begroting staan.
De penningmeester zegt dat onder telefoonkosten de vaste vergoedingen van
de vrijwilligers vallen.
Dhr. Kats zegt dat je als vrijwilliger liefhebber bent en dus best wel wat mag
geven.
BOE-GEROEP
Jan Schavemaker vraagt waarom de vergoedingen niet gewoon zo benoemd
worden in de stukken i.p.v. telefoonkosten en computerkosten.
De penningmeester zegt dat dat vanaf komend jaar ook gaat gebeuren (en
uitgesplitst naar vrijwilliger), maar dat het nu al jaren op deze manier gebeurt.
Thea van Lijf-Houter vraagt om hoeveel vrijwilligers het gaat.
Dat zijn er 5 van het bestuur, 3 redactie, 1 advertentieadministrateur, 1
ledenadministrateur, 5 gastvrouwen.
Martha van Straalen vraagt of een meerjarenbegroting een idee zou zijn.
De penningmeester zegt dat dat bij punt 9 van de agenda terug kan komen.
De voorzitter dankt de penningmeester voor haar werk.
APPLAUS

Vervolgens last de voorzitter een kleine pauze in.
Om 13.11 uur hervat de voorzitter de vergadering en merkt op dat het aantal
aanwezigen wat uitgedund is.
9. Beschouwing en gedachtewisseling over de financiële situatie van de
club in de komende jaren
De voorzitter vertelt dat het de bedoeling van het bestuur is om onder dit punt
nogmaals de financiële situatie van de club te belichten met daarbij suggesties
te vragen aan de vergadering om uiteindelijk te komen tot een nota om de
financiële positie van de club veilig te stellen welke we op een Buitengewone
Algemene Ledenvergadering (BALV) in november van dit jaar kunnen
bespreken.
Twee leden zijn bereid gevonden om het bestuur te helpen n.a.v. deze
vergadering die nota te schrijven, te weten Theo Waanders en Jan Mol.
Uiteraard zijn ook andere leden van de club van harte uitgenodigd om mee te
denken en hun ideeën op papier te zetten.
Uitleg:
De DVH kost ons als club €28.000,=
De advertentieopbrengsten zijn €18.000,=
We hebben dus een tekort van €10.000,=
Naast advertentie-inkomsten hebben we ook contributie-inkomsten.
Die zijn voor dit jaar begroot op €21.500,=
Betalen we het tekort voor de DVH uit de contributie-inkomsten, dan houden we
daarvan over €11.500,=
Alle kosten die wij echter als vereniging maken zijn €24.000,=
Wat we dus tekort komen is €12.500,=
Dat geld zal uit het eigen vermogen van de club moeten komen.
Dat eigen vermogen was op 31 december 2012 €36.450,=
Eind van dit jaar zal dat dus ongeveer €24.000,= zijn.
Nog twee van zulke jaren en we hebben als club geen eigen vermogen meer
dan wel zijn we failliet.
Als we dus niet failliet willen gaan, zijn de volgende vragen aan de hand:
Wat is een verantwoord eigen vermogen van de club
Moeten de inkomsten omhoog (door contributieverhoging) of moeten de
uitgaven omlaag?
Onderstaand zijn alle opmerkingen genoteerd die door de vergadering zijn gezegd. Niet in chronologische
volgorde, noch op naam van de spreker, wel op onderwerp.
Dit agendapunt is bedoeld als gedachtewisseling – beslissingen worden hier niet genomen – en het
bestuur en de voorgestelde leden zullen de punten meenemen voor de nota die op de BALV in november
besproken wordt.

Verantwoord eigen vermogen
€50.000,= zoals een aantal jaar geleden het geval was.
Wat gebruikelijk is bij een club als de onze: 1 jaaromzet
€10.000,= moet genoeg zijn, we hebben bijna geen vaste kosten of risico
(misschien BTW op dit moment)

€20.000,= tot €25.000,=
Inkomsten omhoog
Niet aan de contributie sleutelen nu we 100 leden per jaar verliezen
Adverteren aantrekkelijker maken
Advertentieacquisitie onderbrengen bij een bureau
Uitgaven omlaag
Goedkopere uitgave DVH (applausje vanuit de zaal) – in het verleden draaiden
we quitte, nu kost het te veel – vermogen van de club is ooit ontstaan door
meeropbrengst van advertenties
Afschaffen DVH (NEE-geroep vanuit de vergadering)
Vraag aan de leden of ze DVH willen houden qua formaat en inhoud
Van A4 terug naar A5 worden de advertentieopbrengsten lager
Opbrengsten liepen terug vanaf we naar A4 zijn gegaan met DVH
Oude boekje was perfect
Website is mooi maar velen willen liever een boekje
Clubblad via de email (adverteerders verdwijnen dan)
Vraag aan leden wie het per email wil en wie op papier
Clubblad heeft communicatie nodig, kan blad, kan website, kan telefoon zijn.
Samenwerken met Kosta – vroeger waren we het enige Nederlandstalige blad,
nu zijn er meer (is in het verleden samengewerkt maar Kosta hield zich niet aan
afspraken)
Samenwerken zodat een deel van het blad ons deel is
Fuseren met Kosta
Kosta is alleen op de kust georiënteerd en wij hebben ook leden in Nederland
Internet gebruiken i.p.v. clubblad
Algemene kosten omlaag
Moet nieuwjaarsreceptie gratis zijn
Moet Koninginnedag deels gratis zijn
DVH niet versturen maar bij koffieochtenden ophalen
Eenvoudiger clubblaadje
De voorzitter sluit dit punt af met de mededeling dat Theo Waanders en Jan Mol
een notitie zullen schrijven en dat een ieder die ook iets op papier wil zetten
hierover, dat voor half juni kan aanleveren bij de secretaris.
Website en ledenadministratie
Omdat de website net af is en alle leden een email hebben ontvangen hoe in te
loggen, wordt nu een uitleg gegeven over de website en het inloggen.
Dirk Vos heeft de website gemaakt en is aanwezig om de uitleg te geven en de
website te laten zien op een groot scherm.
De website bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte en een gedeelte
voor leden. Hier kun je inloggen en je gegevens bekijken en veranderen. En je
wachtwoord opvragen als je dat vergeten bent.
Bij evenementen en koffieochtenden kan je als lid zelf reageren en tekst op de
website zetten en bij de fotogalerij kan je foto´s plaatsen.
Wil je terug gaan naar de hoofdpagina, klik dan op het logo.
Suggesties voor de website graag inleveren bij de redactie.
Jan van Zalinge vraagt of een mail, verzonden door de club graag duidelijk
voorzien kan zijn van de afzender.

Bij sommige mensen komt deze mail binnen bij de Spam. Dat kan komen omdat
er foto´s in het bericht staan en dan automatisch naar de Spam verwezen wordt.
10. Bestuursverkiezing
De voorzitter vertelt dat het bestuur Martine Baay beschikbaar heeft gevonden
om plaats te nemen in het bestuur.
APPLAUS
De voorzitter zegt dat we wellicht bij acclamatie kunnen stemmen, maar dat
Martine eerst het woord krijgt om iets over zichzelf te vertellen.
Nadat Martine iets over zichzelf verteld heeft volgt Applaus.
Ruud van Ingen zegt vervolgens ongelukkig te zijn met 6 personen in het
bestuur maar vraagt aan Martine wat haar keus zou zijn, als zij bij een volgende
verkiezing in Nederland in de tweede kamer gekozen wordt (Martine stond bij
de laatste verkiezingen op plaats 3 van de partij 50PLUS).
John Schuiling zegt dat persoonlijke zaken geen belang hebben!
Martine wil toch beantwoorden en zegt dat het bestuur de intentie heeft om
functies steeds beter op papier te zetten en dat het overnemen van een taak
dan eenvoudiger moet zijn.
Uiteraard belooft ze haar best te doen, maar als 50+ een beroep op haar doet
kan het zijn dat ze die keus maakt.
APPLAUS
11. Verkiezing kascommissie
Jaap Schreuder mag nog een jaar in de kascommissie plaatsnemen en doet dat
ook. Hij wordt vergezeld door Klaas Hoonakker.
Er moeten twee reserveleden gekozen worden: dhr. Kats en John van der
Heiden geven zich hiervoor op.
12. Datum ALV 2014 - 15 maart
De datum voor de volgende ALV staat genoteerd – als mogelijke datum voor de
BALV wordt 9 november 2013 genoteerd.
Theo Waanders merkt op dat eind november wellicht handiger is omdat dan de
cijfers over 2013 al bijna geheel bekend zijn.
De voorzitter zegt dat dat klopt maar dat er dan wellicht te weinig tijd over is om
veranderingen voor 2014 door te voeren.
De definitieve datum voor de BALV wordt later in het jaar bekend gemaakt.
13. Rondvraag
Martha van Straalen:
Het wachtwoord van het inloggen op de website is een serie nummers. Is dat te
wijzigen?
- Niet zelf maar via een vraag aan de ledenadministrateur wel via een formulier
op de website. Je kan zelf een wachtwoord bedenken.
Hans de Kievit:
Zijn de statuten al op de website geplaatst?
- Nee, ze moeten nog vertaald worden in het Nederlands en dan komen ze op
de website.
Wim Schep:
Wat is de besluitvorming van punt 9?
- Er is geen besluitvorming, het was een agendapunt ter oriëntatie.

Wim Schep:
Het 35 jarig bestaan is niet ter sprake gekomen bij dit agendapunt.
- Nee dat klopt maar komt wel terug bij de BALV.
Loek van Straalen:
1. Excuses voor de eerdere opmerking dat niemand van het bestuur op de
koffieochtenden was geweest, dat was wel gebeurd.
2. Het is al jaren een gedoe met de microfoon op de ALV – is het niet een goed
idee om geld uit te geven voor microfoons?
- Dit jaar hebben we microfoons geregeld maar blijkbaar is het nog steeds niet
goed.
3. Kan de evenementencommissie aandacht schenken aan de nieuwjaarsduik
die elk jaar plaatsvindt?
- Dank voor de suggestie.
Jan Schavemaker:
Wat ik raar aan de financiële cijfers vindt is dat de grote excursies die
plaatsvinden niet terug te vinden zijn in de stukken die we gehad hebben.
- De excursies worden door ons bij een reisbureau ingekocht en dus zijn ze
geheel kostendekkend. De verantwoordelijkheid ligt dan ook geheel bij het
reisbureau.
Jan Schavemaker vraagt vervolgens of u het antwoord niet belachelijk vindt?
Zoveel geld dat heen en weer gaat moet toch inzichtelijk zijn – ook voor de
BTW.
Jaap Schreuder zegt vervolgens dat de kascommissie dat allemaal heeft gezien
en gecontroleerd en dat het allemaal keurig netjes is.
Dhr. Kats:
Zou in de DVH of op de website vermeld kunnen worden hoe een NIE nummer
aangevraagd kan worden?
- Wordt doorgegeven aan de redactie.
Tenslotte merkt de voorzitter op, dat dit jaar 30 april geen gewone
Koninginnedag zal zijn vanwege de abdicatie van Koningin Beatrix en de
opvolging door Prins Willem-Alexander. Veel mensen zullen dus voor de t.v.
zitten en weinig zin hebben om op die dag Koninginnedag te vieren zoals
gewoonlijk.
We hebben er dan ook voor gekozen om op 29 april, van 17.00 – 19.00 uur,
een aangeklede borrel te gebruiken op het afscheid van Koningin Beatrix.
Plaats: hotel Alïoli
Kosten: €10,00 p.p. voor leden - €16,50 p.p. voor niet leden
Om 14.32 uur sluit de voorzitter de vergadering.

