Notulen
Algemene LedenVergadering (ALV) NCCS
zaterdag 15 maart 2014
Hotel Don Pablo -Torremolinos
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 plaatsvinden.

Tweede vergadering
Aantal aanwezige leden: 54
Uitgegeven machtigingen: 8
1. Opening
De voorzitter (Kees van Riel) opent om 11.00 uur de vergadering en heet alle
clubleden hartelijk welkom.
De voorzitter herinnert iedereen er aan om de mobiele telefoon uit te zetten en
hij spreekt de wens uit voor een voorspoedige en constructieve vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen post
De secretaris (Nenno Felius) heeft de volgende mededelingen:
• Aantal aanwezigen: 54
• Aantal volmachten: 8
• Totaal aantal uit te brengen stemmen: 62
• Leden die afgezegd hebben voor deze vergadering:
Ruud en Tiny van Ingen – Lenneke Straijer – Daniëlla van Malderen – Piet
Hein Schol – Barbara Schol-Mayer – Theo Waanders.
Als ingekomen post heeft het bestuur een mail gehad van Theo Waanders met
een aantekening bij de notulen. Deze mail zal behandeld worden bij punt 3 van
de agenda.
3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 16
maart 2013
Pagina 7
Theo Waanders heeft via de mail een toevoeging gezonden over de laatste
alinea van bladzij 7. Hij stelt dat de voorzitter geweigerd heeft het amendement
te accepteren en ter stemming voor te leggen.
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De voorzitter reageert hierop dat hij gezegd heeft dat het amendement te ver
verwijderd was van het agendapunt. Theo Waanders had niet gevraagd om het
amendement in stemming te brengen en dat is dus niet gebeurd.
Onder dankzegging van de secretaris voor het maken van de notulen worden
deze goedgekeurd.
APPLAUS
4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris leest het jaarverslag voor.
De voorzitter dankt hem voor het gemaakte verslag.
APPLAUS
5. Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester (Lia Jansen-Koedijk) laat via de beamer het jaarverslag
zien en neemt bladzij voor bladzij het verslag door.
Vragen en opmerkingen:
bl. 3 - toelichting balans
Dhr. Kat vraagt of de debiteuren nog terugkomen ergens in het verslag.
De penningmeester stelt dat Toko del Sol is afgeschreven na een lange en
vervelende communicatie.
J & E hebben de helft betaald en de andere helft zou de komende weken
betaald worden.
De andere drie hebben reeds betaald.
Jan van Zalinge vindt de kosten voor de database en de uitbreiding daarvan erg
hoog. De penningmeester stelt dat dit wellicht zo is, maar dat zijn nu eenmaal
de kosten geweest.
Jan van Zalinge vraagt of het personeelskosten zijn en de penningmeester zegt
dat het alle maakkosten zijn.
Wim Mathieu stelt dat het dus niet meer terugkomt volgend jaar, die € 6956,00 ;
dat is juist gesteld, zegt de penningmeester, we doen het nu zelf en hebben de
webmaster nauwelijks meer nodig.
Wim Mathieu vraagt over de contributie van 2014 of dat reeds betaalde
contributie is of dat die nog moet komen. De penningmeester zegt dat dit al
betaalde contributie is en dat we nu 667 betaalde leden hebben.
Dat kan dus alleen nog maar meer worden stelt Wim Mathieu.
bl. 6 -toelichting resultatenrekening
Dhr. Stops stelt dat er wel erg veel gedronken is op de nieuwjaarsreceptie
gezien het bedrag ( € 4.011,00) en slechts 660 leden.De penningmeester zegt
dat er 200 personen aanwezig waren en dat de kostenper persoon € 20,00
bedroegen en dat er niet alleen drinken was, maar ook eten. In 2014 moesten
de leden € 10,00 per persoon betalen.
Of er dan veel minder aanwezigen waren vroeg dhr. Stops - 125 waren
aanwezig was het antwoord vande penningmeester.
bl. 7 - Algemene Kosten
Frans Bakker vraagt waarom de website wederom hier vermeld wordt. De
penningmeester zegt dat de webbeheerder aanpassingen moest maken die wij
niet zelf konden doen. Dat klinkt erg duur zegt Frans Bakker vervolgens. Dat
klopt maar er was veel te doen zegt de penningmeester en dat is nu veel
minder.
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Dhr. Stops zegt dat we dus € 7.000,00 hebben uitgegeven voor de website en
vraagt, was er dan niemand van de 600-1000 leden die dat had kunnen doen.
Blijkbaar niet, zegt de penningmeester, we hebben het gevraagd. Bovendien
was het erg ingewikkeld: niet alleen een nieuwe website is gebouwd, maar ook
het adressenbestand, de ledenadministratie en de DVH verzending is aan de
website gekoppeld.
6. Verslag van de kascommissie
John van der Heijden neemt het woord: "Het was perfect wat ik heb
aangetroffen" zegt hij en vervolgens leest hij het verslag van de
kascontrolecommissie voor.
APPLAUS
7. Décharge van het bestuur
Nu het jaarverslag van de secretaris en die van de penningmeester zijn
goedgekeurd, zegt de voorzitter, is volgens de statuten het bestuur automatisch
gedéchargeerd.
8.a Begroting 2014
De penningmeester stelt dat er twee begrotingen liggen voor het jaar 2014.
Beide modellen gaan uit van het ledental van 640 leden. Model 1 is opgemaakt
zoals we dat al jaren doen.
Ze vraagt of er opmerkingen/vragen over zijn.
Wim Mathieu vraagt of € 3.050,00 voor lay-out en drukwerk niet dubbelop is.
Maya Hugenholtz antwoord dat de layout voor de digitale versie en de
printversie hetzelfde is maar dat het aanleveren aan de website en aan de
drukker anders is vandaar die twee bedragen op de begroting.
Het drukken van ons clubblad gebeurt nog voor die leden die niet over email
beschikken, zoals in de vorige vergadering afgesproken is. 100 exemplaren
laten drukken kost € 325,00 (we hebben zo´n 40-tal adressen maar het
minimum om te latendrukken is 100).
Laten we meer afdrukken dan worden de kosten relatief goedkoper.
Gilles Straijer stelt dat we twee soorten leden hebben: diegenen die hier zijn en
abonnees van het blad en die hebben opgezegd. Ze kwamen nooit naar de club
maar vonden het blad wel prachtig.
Dhr. Kat vraagt waar het drukken op papier ergens gebeurt.
maya Hugenholtz zegt dat dat ergens in de EU is, het is steeds ergens anders,
de goedkoopste mogelijkheid wordt gebruikt, en het is in ieder geval veel
goedkoper dan in Spanje.
Dhr. Kat vraagt dat i.v.m. de verzending - doet de drukker dat ook?
Nee, zegt maya Hugenholtz, bij ons (Hugenholtz design) wordt het pakket
afgeleverd en wij sturen dat door naar de post.
Dhr. Stops vraagt iets over de reiskostenvergoeding. De penningmeester stelt
dat dit bij het tweede model terugkomt. De vaste vergoeding die vermeld wordt
is een vergoeding voor de onkosten die gemaakt worden.
Dhr. Kievit vraagt om hem uit te leggen hoe een vaste vergoeding nu de
variabele kosten kan vergoeden.
De penningmeester zegt dat dit al jaren zo gebeurt. De computervergoeding
heette het eerst, nu onkostenvergoeding.
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Dhr. Kievit vraagt hoe die vaste vergoeding is opgebouwd. Terwijl de
penningmeester antwoordt zegt hij vervolgens dat doen we straks wel.
Dhr. Kat vraagt over de verzending van DVH hoeveel er naar Nederland
verzonden worden en hoeveel in Spanje. De penningmeester zegt: van DVH 1
waren er 40 in Spanje en 10 in Nederland, Belgie, Frankrijk.
Dhr. Kat zegt dat als we toch weer overgaan naar papieren DVH dan kan er in
zijn geheel een pakket naar Nederland gestuurd worden en daar gepost
worden, dat is goedkoper. De penningmeester zegt dat er dan weer extra
kosten zijn voor het sturen van het pakket en iemand moet het naar de post
brengen.
Dhr. Straaijer meldt dat de huidige papieren DVH wel weer in de brievenbus
past.
Maya Hugenholtz vraagt wat de volgende bedragen inhouden:
€ 200,00 voor digitale versie op de website plaatsen
€ 1000,00 onderhoud website
De penningmeester zegt dat die € 200,00 duidelijk is - het plaatsen van DVH op
website. Die € 1000,00 is begroot maar nog niet ingevuld met wat er precies
ondervalt. Waarschijnlijk houden we hier dus aan over.
Dank, dat is duidelijk, zegt Maya Hugenholtz.
Margot Schenderling vraagt of de onkostenvergoeding omhoog is gegaan want
ze ziet een bedrag van € 1750,00 staan. Nee, zegt de penningmeester, het
bedrag is niet verhoogd, maar dit staat bij de begrotingsmodel 2 en we hebben
het nu over model 1.
Dhr. Stops merkt op dat de kilometervergoeding gebaseerd is op de grootte van
de auto, zit hier een hiërarchie in binnen het bestuur?
De penningmeester zegt dat dit naar aanleiding van auto-opgave is van de
ANWB
Wim Mathieu zegt dat dit hem in het verkeerde keelgat schiet. Volgens de
ANWB is de gemiddelde auto vergoeding € 0,50 en gaat het hier alleen om
benzinevergoeding en niet om afschrijving.
Dhr. Kievit: (met stemverheffing) Ja, helemaal mee eens.
Albert de Haas richt het woord tot dhr. kievit: Wat doet u voor de club, vraagt hij.
Niks, zegt dhr. Kievit.
Albert de Haas vervolgt: u miert over onkostenvergoeding en reisvergoeding,
het bestuur doet alles voor niets (twee mensen roepen NIET). Albert de Haas
vervolgt: ik vind het bekrompen, ieder doet van alles voor de club!
APPLAUS
Thea van Lijff-Houter zegt wij deden het destijds voor € 70,00 per kwartaal en
zonder reiskostenvergoeding.
Albert de Haas zegt, tijden zijn veranderd.
Henk Flederus merkt op dat het een begroting is en geen afrekening. Verder
zegt hij dat het niet verstandig is om op de cent weer te geven wat waar aan
vergoed wordt, of het nu € 50,00 is of € 47,98 Waar hebben we het over?
APPLAUS
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We weten dat het vrijwilligers zijn en er worden niet zo maar etentjes
gedeclareerd of iets dergelijks. Daar hebben we ook een kascontrolecommissie
voor die dat nakijkt.
De voorzitter merkt op over de precieze bedragen die genoemd zijn dat dat
hetgeen is wat de vergadering de vorige keer gevraagd heeft.
We hebben op dit moment een bestuur dat ver uit elkaar woont en dus worden
er veel kilometers gereden voor de bestuursvergaderingen. Daarnaast "moeten"
we ons gezicht laten zien op koffieohtenden, als ik naar Torre del Mar ga, is dat
175 kilometer.
Ik heb uitgerekend wat ik gereden heb en als ik dat vergoed krijg voor € 0,30 de
kilometer plus de onkostenvergoeding dan kom ik op jaarbasis net te kort en
dan bel en print etc. ik nog op eigen kosten.
De voorzitter zegt vervolgens dat we als bezuiniging in ieder geval nu bij elkaar
thuis vergaderen.
Ja, vult de penningmeester aan, en als we naar Nenno moeten dan verzamelen
we bij Ikea en rijden we samen verder - scheelt weer in de kosten.
Marianne Groeneveld zegt dat meneer de Haas niet persoonlijk moet worden.
Verder zegt ze: ik vang € 10,00 per maand en er is me door het bestuur
gevraagd of ik er genoeg aan heb. Je mag het houden, ik betaal dat bloemetje
voor een ziek lid en die oliebollen zelf wel.
Het gaat zwaar naar beneden en er moet flink bezuinigd worden anders worden
we een clubje. Contributieverhoging levert alleen maar steeds minder leden op
en op die manier bestaan we over anderhalf jaar niet meer.
Ada Mathieu zegt dat het goed is dat er thuis vergaderd wordt en dat er na de
vergadering niet gegeten mag worden op de kostenvan de club.
De voorzitter zegt dat dat nooit gebeurt!
De penningmeester zegt dat we ook kascontrole hebben gehad en daar blijkt
niets van etentjes. Het enige dat begroot en uitgegeven is, is het
vrijwilligersetentje.
(waarop Ada Mathieu vraagt waarom Catherine daarvoor niet was uitgenodigd dat was ze wel zegt de secretaris, via dezelfde mail als de overige
redactieleden).
Wim Mathieu stelt dat model 1 een deficiet heeft van een kleine € 9.000,00 en
model 2 nog iets hoger. Hoe is dat op te lossen?
Penningmeester - nu kan het nog.
W.M. - en in de toekomst iedereen betaalt nu, wat € 44,00
P.m. - nee nu € 25,00 en voorstel volgend jaar € 44,00
W.M. - de algemene kosten zijn veel te hoog zeggen veel mensen en daarom
hebben ze hun lidmaatschap opgezegd.
P.m. - we proberen ook dekosten omlaagte brengen.
Dhr. Stops komt met een voorstel om met mensen bij elkaar te gaan zitten om
te kijken hoe de algemene kosten en onkostenvergoeding naar beneden kan
gaan.
Marianne Groeneveld zegt ze moeten omlaag anders houden we geen club
over.
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Wim Schep merkt op dat er veel onvrede is en dat er veel werk voor nodig is
om het op de rit te krijgen.
Je hebt vaste kosten staan tegenover variabele kosten.
€ 0,30 de kilometer is misschien nog acceptabel, de andere kosten lijken
normaal, dus hoe die je kan drukken is een utopie. Maar er zal iets moeten
gebeuren anders heb je inderdaad over 2 á 3 jaar geen club meer.
De komende jaren dus gebruiken om te kijken hoe je dit moet oplossen.
De penningmeester vraagt welke begroting nu gekozen moet worden, 1 of 2.
Wim Schep zegt dat model 2 nog niet besproken is en merkt tevens op of
agendapunt 9 niet eerst besproken moet worden (toekomst DVH).
De penningmeester merkt op dat de prijs met Hugenholtz al is afgesproken dus
die staat vast. Het enige verschil tussen model 1 en 2 is de
reiskostenvergoeding.
Op dit moment vraagt Dhr. Tulfer om een plaspauze en loopt de zaal uit,
anderen volgen hem.
De voorzitter zegt vervolgens dat noodgedwongen de vergadering even
geschorst wordt.
---------------------------------------- Schorsing --------------------------------------------------De penningmeester vraagt: gaan we voor model 1 - zoals het al jaren
omschreven is, of voor model 2?
Wim Mathieu zegt geen van beiden zijn acceptabel. Juist roepen er drie
mensen!
Weet u misschien een oplossing zegt de penningmeester.
Dhr. Kievit zegt de kosten en de ledeninbreng.
De voorzitter reageert hierop door te zeggen dat de advertentieinkomsten de
laatste jaren flink teruglopen. Er is nooit een contributieverhoging geweest en
het eigen vermogen was heel erg hoog.
De advertentieinkomsten waren zelfs zo hoog dat er onkosten onder DVH
waren afgeboekt die daar niet thuis hoorden.
Dhr. Kievit zegt dat er op de BALV is gekozen voor een digitale versie en die
zou geld opleveren.
De penningmeester zegt dat dat klopt maar er zijn veel leden weggegaan dus
nu moet er een begroting gemaakt worden op minder leden en is er dus minder
inkomsten.
Dhr. Kievit zegt dat de digitale versie toch weinig kost?
€ 7.000,00 zegt de penningmeester.
Marianne Groeneveld zegt: het is al 10 jaar hetzelfde dus nu wordt het tijd dat
het gaat veranderen.
De penningmeester merkt op dat de contributie nooit verhoogd is al moest er
eigenlijk wel steeds wat bij. Maar omdat de advertentieinkomsten hoog waren
kon het gedekt worden.
Marianne Groeneveld jullie moeten het bedrag niet verhogen anders zitten we
straks nog maar met 8 mensenbij de koffieochtend.
De penningmeester vraagt hoe?
Marian Groeneveld: mijn vergoeding mag weg en die van jullie ook.
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Gina Schutte: mijn auto rijdt niet voor niks.
Marianne Groeneveld: uitgaven zijn belachelijk duur.
De voorzitter vraagt of Marian zelf met een voorstel kan komen eventueel
samen met anderen.
Marianne Groeneveld zegt je moet de tering naar de nering zette. Ik doe het en gratis!
Dhr. Stops is het niet eens met deze mevrouw. Waarom zouden we de
contributie niet met € 10,00 of € 15,00 verhogen? Wat is dat nu voor klein
bedrag?
Marianne Groeneveld: mensen gaan weg hierdoor.
Dhr. Stops: ze gaan toch weg vanwege de digitale DVH?
En we krijgen de papierenversie terug.
Gilles Straaijer zegt dat we veel leden verloren zijn. Misschien hebben we in
november de verkeerde beslissing genomen.
Kunnen we die leden die opgezegd hebben niet terug krijgen? Als ieder vanons
hier 7 ledenaanbrengt, zittenwe weer op het oude aantal. En we kunnen zeggen
dat we het boekje terug krijgen. En diegene die digitaal wil, kan het boekje
doorgeven.
APPLAUS
De voorzitter zegt dat we een mailing kunnen sturen naar de opgezegde leden
met de digitale DVBH erbij.
Maar eigenlijk zijn we ondertussen met punt 9 van de vergadering bezig dus hij
stelt voor om te stemmen over de begroting.
Tineke Beek zegt dat voor mensen met alleen een AOW een verhoging van
€ 10,= veel kan zijn en dat ze dat niet kunnen betalen. Wellicht kunnen
welgestelde leden daar aan bijdragen zodat de AOW-er het tegen de oude prijs
kan krijgen.
RUMOER
Vervolgens gaan we over op de stemming met handopsteken met rode of
groene briefjes. Groen voor model 1 - Rood voor model 2
Stemuitslag:
rood - 2 stemmen
groen - 48
geen stem uitgebracht - 12
Bij deze is begroting model 1 gekozen.
8b. Verhoging contributuie met ingang van 1 januari 2015
De voorzitter zegt: Om de huidige begroting kloppend te krijgen zou er een
verhoging van de contributie naar € 44,00 per lid nodig zijn.
Marian Groeneveld gaat met anderen op zoek naar mogelijke
kostenverlagingen en rapporteert aanhet bestuur daarover.
Oude leden worden aangeschreven en ontvangen de digitale DVH.
De voorzitter stelt voor om in november een Buitengewone Algemene
Ledenvergadering te houden om dan te kijken welke contributie in 2015
passend is.
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APPLAUS
Wim Schep zegt dat het voorstel was € 44,00 per persoon. Kunnen we terug
gaan naar een contributie dat een paar meer betaalt dan een enkel lid, maar
niet het dubbele. Zeker als we terug gaan naar een papieren DVH.
9. Evaluatie en toekomst van de digitale DVH
De voorzitter zegt dat het nestuur meent dat het een historische vergissing was
om in november te kiezen voor een digitale DVH.
Applaus.
Netty vanZalinge zegt dat we digitaal besloten hebben omdat er geen
advertenties meer zijn, kunnen we het besluit terug draaien?
De voorzitter zegt dat het bestuur graag een papieren A5 formaat DVH zou
willen hebben. Voor diegenen die dat ook zouden willen is er dit jaar de
mogelijkheid om voor € 10,00 extra de laatste 5 DVH´s van dit jaar op papier te
krijgen.
Zaak is dat je je daarvoor aanmeldt voor 25 april en dat je betaling binnen is
voor 1 mei.
Dit komt ook in DVH 3 te staan en er wordt een mailing over verzonden.
10. 45-jarig bestaan van de NCCS
De afgelopen 2 lustrum feesten hebben € 23.000,00 en € 25.000,00 gekost.
In deze tijden, met een klein eigenvermogen stelt het bestuur voor om het 35
jarig lustrum - dat in december 2014 valt, te laten samengaan met de
nieuwjaarsreceptie in januari 2015.
APPLAUS
11. Bestuursverkieizing
De voorzitter zegt dat u allen heeft kunnen lezen dat alle leden van het bestuur
aftredend zijn en herkiesbaar.
applaus
De voorzitter zegt mag ik dit applaus zien als benoeming bij acclamatie of
hebben we een stembureau nodig?
APPLAUS
Dank, zegt de voorzitter, dat u ondanks alles toch vertrouwen in ons heeft.
12. Verkiezing kascommissie
De volgende personen geven zich op voor de kascontrolecommissie.
leden: John van der Heiden en dhr. kat
reserveleden: Albert de Haas en Dick Leeksma
13. Datum A.L.V. 2015
14 maart 2015 is de volgende Algemene Ledenvaergadering.
De BALV zal half november plaatsvinden maar daar komt nog een mailing over.
14. Rondvraag
Frans Bakker: Ik mis ledenwervingsacties. Ik denk dat we dat zouden moeten
gaan doen.
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De voorzitter zegt dat flyers misschien een idee is,maar een probleem is de
grootte van ons gebied.
John Schuiling: Ik vind dat we nu moeten stemmen over het teruggaan naar
een papieren DVH en stemmen over oude leden het boekje sturen anders zegt
men dat het bestuur zonder overleg deze zaken doet.
De voorzitter zegt dat dat al duidelijk was dus we hoeven niet te stemmen.
Marianne Groeneveld: Op de koffieochtenden komen er steeds een stuk of 12
mensen die geen lid zijn. Kunnen er een paar boekjes liggen bij BoraBora om
leden te trekken?
De voorzitter zegt dat het bekend is dat de koffieochtenden bezocht worden
door niet-leden en door ex-leden (zoals de secretaris ook al in zijn jaarverslag
schreef). Wij zien dat probleem, maar er wordt altijd gezegd “het is een
openbare gelegenheid”, maar ik denk dan, ga ergens anders zitten!
Bovendien kosten de koffieochtenden de club € 600,00
Jan van Zalinge: wie is de eigenaar van de domeinnaam?
De secretaris zegt de oude naam (www.nederlandseclub.nl) op naam van de
secretaris.
Dirk zegt de nieuwe naam (www.nccs.es) op naam van de club.
Dhr. Kat de koffieochtenden zijn alleen voor de leden.
Frans Bakker vraagt of de gastvrouwen weten wie er wel en wie er niet lid is.
De voorzitter zegt dat de gastvrouwen geen lijst hebben, Marianne Groeneveld
zegt dat ze dat soms wel en soms niet weet.
Dhr. Stops vraagt of de koffie gratis is? GELACH nee dus.
Wim Mathieu zegt dat we een open club zijn en moeten blijven dus de
koffieochtenden staan ook open voor niet leden.
En ook de toegangscode voor de DVH op de website moet open zijn.
De voorzitter zegt dat we dan net zo goed de DVH overal kunnen neerleggen
en dan hoeft niemand meer lid te zijn.
Maya Hugenholtz zegt dat PR mogelijk is. De NCCS heeft gratis advertentie
ruimte in Spanje magazine elke maand APPLAUS
Tevens biedt zij aan om eenmalig een advertentie in de KOSTA te regelen voor
de club namens Hugenholtz design. APPLAUS
De voorzitter meldt dat Frans Bakker zich heeft aangemeld om een
koffieochtend te organiseren in regio Estepona (CasaresGolf).
Donderdag 3 april is de eerste bijeenkomst - hoe wat waar daar komt een
mailing over.
Wim Mathieu vraagt hoe het staat met de redactie? De voorzitter meldt dat we
een reactie gekregen hebben op onze oproep. En dat de ledenadministrateur
zich gemeld heeft als corrector.
Om 13.38 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van uw
aanwezigheid. Hopelijk treffen we elkaar allemaal weer in november tijdens de
BALV met als het kan meer mensen.
APPLAUS
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