Jaarverslag van de secretaris over 2013
t.b.v. de A.L.V. d.d. 16-03-2014
In dit jaarverslag komen de volgende onderdelen aan bod:
• aantal leden
• het bestuur + communicatie met anderen
• de communicatie door middel van Algemene Ledenvergaderingen, DVH
en website
• evenementen en vrijwilligers
1. Leden
Op 31 december 2012 waren er totaal 1139 leden ingeschreven bij onze
vereniging.
Gedurende het jaar zijn er 8 leden overleden, zijn er 85 nieuwe leden
bijgekomen en zijn er in totaal 152 uitgeschreven als lid. Deels hebben zij dat
netjes zelf gedaan, deels zijn er leden uitgeschreven die niet betaald hebben en
niets meer van zich hebben laten horen.
Het resultaat is, dat er op 31 december 2013 een ledental is van 1064 leden.
We hebben dus een verlies geleden van 75 leden.
De leden die overleden zijn in 2013 waren:
De heer L. Petrus uit Cártama
Dhr. L. Reinhoudt uit Fuengirola
Mevr. B. de Ligt – van Nielen uit Torremolinos
Dhr. J. Zaad uit Estepona
Dhr. H. van Veen uit Málaga
Mevr. J. van de Buld uit Arroyo de la Miel
John van de Buld uit Benalmádena
Dhr. Rob de Zwart uit Fuengirola
Graag houden we nu een moment stilte voor deze leden en hun nabestaanden.
2. Bestuur
Op 1 januari 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Kees van Riel – voorzitter
Nenno Felius – secretaris
Lia Jansen – penningmeester
Gerda Maartense – lid
Gina Schutte – lid
Op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2013 is Martine Baaij
gekozen als zesde bestuurslid. Zij draaide al enkele maanden mee met het
bestuur en op voordracht van het bestuur is er voor gekozen om een extra lid
toe te voegen aan het bestuur.
In het najaar (op 14 oktober) heeft Martine haar taken als bestuurslid
neergelegd daar ze op 29 oktober toe zou treden tot de Tweede Kamer der
Staten Generaal. Haar plek in het bestuur is niet overgenomen of ingevuld door
een ander.
Het bestuur is in 2013 19 keer bij elkaar gekomen.

Behalve over vaste punten waarover het bestuur altijd vergadert: ledental,
financiën, evenementen, hebben we het afgelopen jaar ook vergaderd over de
volgende zaken:
Advertenties
Het hebben van een advertentieadministrateur heeft niet kunnen voorkomen dat
een aantal adverteerders hun factuur niet betaald hebben. Meerdere keren zijn
adverteerders aangeschreven om hun factuur te betalen maar aan het eind van
het jaar was er nog steeds een aantal dat niet betaald heeft.
Website
Het hebben van een nieuwe website bracht allemaal nieuwe problemen met
zich mee. Wat moet er precies op komen te staan, en op welke plek? Wat is
voor iedereen toegankelijk en wat alleen voor leden? Wie zet welke informatie
erop?
Maar ook hoe kunnen we de website zo aantrekkelijk mogelijk maken, zodat
leden en niet-leden die vaker gaan bezoeken.
Kortom, veel vragen die ons beziggehouden hebben.
Voortgang DVH
Een grote kostenpost op de begroting is ons clubblad. Levert deze in het
verleden nog geld op door de advertenties, dat is de afgelopen jaren erg
teruggelopen en heeft zelfs geleid tot een negatief resultaat. Over de voortgang
van het blad en de verschillende mogelijkheden daarvan heeft het bestuur
(onderling en met anderen) veelvuldig vergaderd, met als resultaat de keuze
mogelijkheid tijdens de BALV voor een papieren DVH of een digitale DVH.
Samenwerking KOSTA
Een mogelijkheid om de DVH wellicht goedkoper te maken was een
samenwerking aan te gaan met de Kosta. Dit is in een aantal gesprekken met
hen onderzocht maar was niet haalbaar.
Onkostenvergoeding
Een andere kostenpost op de begroting is de onkostenvergoeding voor
vrijwilligers. Gedurende het jaar heeft het bestuur een goed inzicht gekregen
wat nu werkelijk de kosten zijn en welke kosten vergoed dienen te worden.
IVA (BTW)
Het was een heel gedoe om het goed uit te zoeken maar wanneer advertenties
in de DVH worden geplaatst moet IVA in rekening worden gebracht. Het gevolg
daarvan is dat over contributies en sponsoring eveneens IVA berekend moet
worden.
Dit alles geeft een zodanige administratie en bijbehorende kosten verhoging dat
het bestuur heeft afgezien van advertenties in de DVH.
Sponsoring
Met een groot verzekeringsbedrijf is een aantal gesprekken geweest om te
bekijken of deze ons zou kunnen sponsoren, iets waartoe het in principe bereid
waren. Uiteindelijk hebben we gevraagd of deze sponsoring ook buiten de IVA
om zou kunnen gebeuren (bijvoorbeeld dat de sponsor een artiest betaald voor

een activiteit van ons). Zij zouden dit met hun fiscale afdeling bespreken, maar
hier hebben we geen duidelijk antwoord op ontvangen.
Niet leden bij koffieochtenden
Bijna bij elke koffieochtend van de club gebeurt het dat er niet leden aanwezig
zijn. Niet omdat zij een keertje komen kijken maar standaard. Het bestuur vindt
dat een rare situatie. De koffieochtend is een activiteit van de club en zou
daarom ook alleen door leden bezocht moeten kunnen worden. Hoe hier echter
in de praktijk mee om te gaan weten we ook niet.
ALV - BALV
Het voorbereiden van een Algemene Ledenvergadering heeft heel wat voeten in
de aarde. In de statuten staat precies beschreven hoe dit vormgegeven dient te
worden, in verschillende bestuursvergaderingen heeft de praktische invulling
centraal gestaan. Een hele tijdsplanning dient nauwkeurig te worden gevolgd
voordat agendapunten besproken en over gestemd kunnen worden.
35 jarig bestaan
Eind 2014 bestaat de club 35 jaar. Traditie in de club is om elk lustrum te vieren.
Gezien de financiële situatie van de club heeft het bestuur lang gesproken hoe
we dat zouden moeten vormgeven – op de ALV komen we er op terug.
Naast bestuursvergaderingen onderling, heeft het bestuur of leden daarvan ook
overlegvergaderingen gehad met verschillende anderen, te weten met:
Redactie – Gastvrouwen - Jan Mol en Theo Waanders (wiens uitgebreide stuk
geschreven voor de BALV over de financiële positie van de club verder gebruikt
wordt voor een algemeen stuk over de club waar door het bestuur nu nog aan
gewerkt wordt)
en buiten de club samen met Willem van der Steen met Kosta en het eerder
genoemde verzekeringsbedrijf i.v.m. sponsoring.
3. Communicatie
De communicatie binnen de club gebeurt op verschillende manieren: via de
Algemene Ledenvergadering, via ons clubblad De Vliegende Hollander, via de
website en via mailingen (via de email of per brief).
Algemene Ledenvergaderingen
Op 16 maart 2013 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De
daarin besproken punten gaven aanleiding om op 16 november een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering te houden.
Mailingen
In 2013 hebben we ruim 25 mailingen verstuurd.
De meeste mailingen gaan over evenementen waarop we de leden willen
attenderen en welke op korte termijn plaatsvinden zodat vermelding in het
clubblad geen zin heeft.
Ook zijn er mailingen verzonden om mensen te herinneren aan activiteiten die
gaan plaatsvinden maar waar nog plaatsen over zijn om deel te nemen.

Verder zijn de leden ook opgeroepen om de ALV en BALV bij te wonen. Deze
oproepen zijn via de post verstuurd aan die leden van wie geen e-mailadres
bekend is bij de ledenadministrateur.
Website
Sinds begin 2013 hebben we als club een nieuwe website. Deze site is
bereikbaar zowel via de oude naam: www.nederlandseclub.nl als via de nieuwe
naam: www.nccs.es
De website heeft een nieuwe vormgeving gekregen, er is meer interactie
mogelijk tussen de leden onderling en de ledenadministratie is aan de website
gekoppeld zodat mailingen makkelijker verstuurd kunnen worden.
De emailadressen voor de verschillende functies binnen de club zijn
vereenvoudigd en eindigen allemaal op @nccs.es. Zo is een mail bestemd voor
de evenementencommissie te versturen naar evenementen@nccs.es en een
mail aan de voorzitter aan voorzitter@nccs.es
De website is verdeeld in een open gedeelte, bestemd voor alle bezoekers en
een gesloten gedeelte, alleen voor leden. Voor het gesloten gedeelte hebben
alle leden wachtwoord ontvangen, wat gewijzigd kan worden.
De Vliegende Hollander is het afgelopen jaar 8 keer uitgebracht. Het mooie
blad, voorzien van informatie over evenementen van de club en daarbuiten,
handige adressen, vaste rubrieken en advertenties werd door leden gemaakt.
Kopij werd aangeleverd bij de redactie, die alles tot een geheel maakte om
vervolgens af te leveren bij Hugenholtz design. Daar werd het blad gemaakt.
De redactie had de taak om leden achter de broek aan te zitten om kopij op tijd
in te leveren, zo nodig zelf stukken te schrijven, maar tegelijkertijd ook om de
lay-out versie te beoordelen of die goed genoeg was voor verzending.
Daarnaast kregen zij ook als taak om de website te voorzien van informatie.
Dank gaat dan ook uit naar de redactieleden: Jan Moonen, Catherine van der
Werf en Welmoed van de Werfhorst.
4. Evenementen
Binnen de club is er steeds sprake van evenementen en overige activiteiten.
Voor de duidelijkheid is het goed te vermelden dat de evenementen door de
club georganiseerd worden en dat overige activiteiten niet door de club worden
georganiseerd en dus ook niet onder verantwoordelijkheid van de club vallen.
De evenementencommissie bestond dit jaar uit Gerda Maartense en Else van
Velthuijsen, bijgestaan door Gina Schutte. Dat zij geweldig werk hebben verricht
horen wij van alle kanten!
De evenementen die in 2013 hebben plaats gevonden zijn:
Nieuwjaarsreceptie – dagtrip Málaga haven - puzzelwandeltocht Benalmádena
pueblo – reis naar Madrid - paaseieren zoeken - Kroningsdag - kunstroute
Málaga – zomerpicknicks – Leidens ontzet – fietstocht Málaga - autopuzzelrit –
bustocht naar Huelva - Sinterklaasviering – Málaga bij kerstlicht
Overige activiteiten waaraan clubleden of niet-leden kunnen deelnemen zijn:
bingo – bridge – klaverjassen – nos encanta cantar (koor) – bibliotheek –
concertbezoek

Het meest actieve evenement van de club is de koffieochtend.
Elke eerste maandagochtend van de maand in Alhaurin de la Torre onder
leiding van Yvonne den Ouden.
Elke donderdagochtend in Fuengirola onder leiding van Martha van Straalen.
Elke dinsdagochtend in Marbella onder leiding van Caroline Schoonderwoerd.
Elke eerste woensdag van de maand in Torre del Mar onder leiding van Heleen
Fransen
En elke dinsdag in Torremolinos onder leiding van Marianne Groenewegen,
Kitty Verhey en/of Margot Schenderling.
Het bestuur heeft de afspraak gemaakt dat elk bestuurslid 3 keer per jaar een
koffieochtend bezoekt buiten zijn/haar eigen regio.
Ik sluit bij dezen mijn verslag en dank alle vrijwilligers die, in welke mate dan
ook, hebben geholpen om onze prachtige vereniging te doen functioneren.
Gaarne vraag ik dan nu ook voor al die vrijwilligers een groot applaus!
Nenno Felius
secretaris

