Notulen ALV NCCS 19 maart 2016 aanvang 12:00 uur
Aanwezig: 3 bestuursleden 53 leden (18 machtigingen)
Locatie: Hotel Don Pablo te Torremolinos

1 Openingswoord van de voorzitter, op de agenda is punt 8C toegevoegd, punten na
punt 9 zijn voor rekening van het beoogd bestuur. Hem is te horen gekomen dat
sommige leden geen mail over deze aanpassing hebben ontvangen. Hij adviseert al
deze leden hier over contact op te nemen met de Webmaster NCCS, Dirk Vos
2 De secretaris noemt alle leden die in de loop van het jaar zijn overleden en vraagt
aan de aanwezige een moment stilte……
3 De voorzitter deelt mee dat de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 21
november 2015 worden behandeld. Maya Hugenholtz constateert een fout in de
verbetering van de notulen van 21 maart 2015. Theo Sonnemans attendeert het
bestuur er op dat dit eenzijdigenotulen zijn, en dat er delen van zijn commentaar niet
zijn opgenomen, er wordt afgesproken om de opmerkingen van de heer Sonnemans
in de huidige notulen (cursief) op te nemen en deze dus als zijn mening weer te
geven.

Zeer eenzijdige notulen: kritische opmerkingen van leden zijn niet weergegeven.
1. Voorbeeld 1e alinea: uitsluitend de mening van bestuur; niet zijn vermeld de
opmerkingen vanuit de vergadering dat de communicatie van het bestuur
ernstig tekort schoot. Bovendien dat ook de voorzitster van de
Adviescommissie handelde conform de spelregels in de adviesnota.
2. Voorbeeld halverwege: (na zin Mevr. Sonnemans) waarom mijn citaat opm. 5
uit mijn email van 12 november niet vermeld? “Waarom heeft het bestuur de
notitie van de adviescommissie in het belang van de continuïteit van de NCCS
niet positief benaderd, er de goede dingen direct uitgehaald en andere dingen
op langere termijn geplaatst? Waar is de wijsheid gebleven of is er die niet
geweest?”
3. Laatste zin: “vergadering neemt met instemming kennis……….” Absoluut niet
juist. Er is geen stemming geweest. Wel: vergadering reageerde positief op
mijn voorstel tot gemeenschappelijk overleg. Bestuur stelde na schorsing een
aantal voorwaarden, waarvan de vergadering kennis nam. Vergadering
stemde dus niet in met de voorwaarden. (wat het bestuur later wel aan de
Adviescommissie meedeelde).

4 De secretaris geeft enkele cijfers van het verloop van het aantal leden, en eindigt
met de vermelding van 464 leden per 31 december 2015.
5 De penningmester geeft uitleg over de balans van 2015. Een van de leden vraagt
waarom de contributie van 2016 als inkomsten op de balans van 2015 staat. Volgens
de penningmeester is dit boekhoudkundig in orde en volgens de statuten uitgevoerd.
De penningmeester geeft als ledenbestand aan 315, en nog te betalen na
herinneringen per maart 2016 72 leden.
6 Kittie van der Jagt leest het verslag van de kascommissie voor. Maar wordt
halverwege door de voorzitter onderbroken omdat het bestuur het niet eens is met
deze tekst. En verwijst haar er op dat ze de balans al op 23 feb j.l. heeft
goedgekeurd. En of ze deze goedkeuring kan voorlezen. Goedkeuring wordt
voorgelezen.
7 Bestuur geeft uitleg over het vertrek van enkele bestuursleden. En dat ze in
principe nog één jaar verkiesbaar zijn, maar gezien de huidige situatie overwegen zij
af te treden.
8a Voorzitter geeft een korte uitleg over de huidige financiële situatie
8b De voorzitter geeft aan dat er geen DVH meer werd uitgegeven in januari 2016
i.v.m. onvoldoende kopij. Van de leden komt de vraag, of de leden die € 15 betaald
hebben om DVH thuis te ontvangen dit terug krijgen. Het bestuur deelt mee dit aan
het volgende bestuur over te laten. Van de leden komt de vraag waarom het bestuur
hier geen standpunt inneemt, bestuur geeft aan als ze aan zouden blijven dit geld
terug te sturen. Ook vraagt het bestuur of er leden zijn die volgend jaar de
kascontrole willen doen. Kittie v/d Jagt en Gerard Graas geven zich hier voor op.
8c Jan van Holstein houdt een toespraak over de noodzaak van een nieuw bestuur,
en vandaag moet er een kanteling plaatsvinden in beleid. Binnen twee a drie jaar is
de geldstroom anders onvoldoende om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
Voorzitter geeft commentaar op deze toespraak, dat de club helemaal niet failliet is,
en het zeker niet hun bedoeling is deze op te heffen. Uit de zaal komen diverse
commentaren op deze uitspraak gezien de verliezen van de afgelopen jaren in geld
en leden dat de doelstelling weldegelijk failliet is. Ook geeft een van te leden te
kennen dat het terugval van het aantal leden een duidelijk signaal voor het bestuur
zou moeten zijn hier hun conclusie uit te maken, en zich terug zou moeten trekken.
Jan van Holstein wil voor de stemming het nieuwe bestuur voorstellen aan de leden,
hij roept naar voren: Jeani Hoftijzer, Henk Flederus, Koos Kraan, ook de adviesraad
Theo Sonnemans, Annemiek Sonnemans en Maya Hugenholtz worden voorgesteld.
Eveneens worden in de zaal de regiomanagers ofwel gastvrouwen voorgesteld, die
als basis van de NCCS uitermate belangrijk zijn, en waarmee nu al een goede relatie
mee is opgebouwd. Het totale team bestaat inclusief redactie en evenementen uit
vijftien actieve leden.

9 De voorzitter stelt voor de stemming van de bestuursverkiezing schriftelijk te
houden. Van de leden komt het voorstel dit mondeling te doen. Dit is door de
voorzitter afgewezen. De voorzitter geeft een korte toespraak terwijl de stembriefjes
worden uitgedeeld. In deze toespraak kon hij het niet nalaten negatief te zijn over
Jan van Holstein. Hij wordt onderbroken door verschillende leden, om te gaan
stemmen. De stembriefjes worden opgehaald. En er worden 3 vrijwilligers onder de
leden gevraagd om de stemmen te tellen. Uit de telling komt naar voren dat alle
nieuwe bestuursleden zijn gekozen. tussen de 66 en 68 stemmen voor, van de 71
aanwezige stemgerechtigden. Voorzitter, Jan Holstein krijgt 59 stemmen voor
9 tegen en 3 blanco
De oud-voorzitter geeft een woord van dank aan de 7 personen die hem in zijn
voorzitterschap hebben gesteund. Hij wil Henk in het bijzonder bedanken en geeft
hem een fles wijn. Ook Lia wil hij speciaal bedanken en geeft haar een bos bloemen.
Hij geeft officieel de voorzittershamer aan Jan en wenst hem veel succes.
Het nieuwe bestuur neemt plaats. Het oude bestuur vertrekt. Jan houdt een korte
toespraak en stelt het nieuwe bestuur officieel voor. En geeft aan dat het nieuwe
team bestaande uit vijftien enthousiaste leden, er enthousiast tegen aan gaat. Met
behulp van alle positieve leden zetten we een dikke streep onder de vorige situatie.
Voor de kascommissie geeft Cees Velthuizen zich op als reserve. Jan vraagt
toestemming aan de leden het nieuwe beleid uit te voeren. Zoals de DVH weer gratis
in Spanje verzenden en er komen ook nieuwsbrieven. Van de leden komt een vraag
wat er met de ziekenboeg gaat gebeuren. De voorzitter geeft aan dat dit de
gastvrouwen gaan doen. Op de vraag of DVH ook op de website blijft, geeft de
voorzitter aan dat er wat dat betreft nog geen definitief besluit is genomen. De
voorzitter vraagt of ze deze punten uit kunnen gaan voeren. Hier is geen
tegenspraak van de leden.
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn,liever niet uit de vorige situatie. Van de
leden komt de vraag hoeveel het nieuwe bestuur aan vergoedingen en
km/vergoeding gaat uitgeven. De voorzitter geeft aan niets. Alle bestuursleden gaan
zonder declaraties werken.
Dan geeft de voorzitter aan dat het een prima en rustige vergadering is geweest, en
stelt voor, dat de volgende ALV zal plaats vinden op 18 maart 2017 en sluit de
vergadering af.

Koos Kraan, secretaris NCCS

