Notulen
Algemene LedenVergadering (ALV) NCCS
zaterdag 21 maart 2015
Hotel Don Pablo -Torremolinos
Eerste vergadering
1. Opening
De secretaris (Nenno Felius) opent om 11.30 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 secretaris per direct
de vergadering sluit.
De tweede vergadering zal om 12.00 uur plaatsvinden.

Tweede vergadering
Aantal aanwezige leden: 39
Uitgegeven machtigingen: 4
1. Opening
De voorzitter (Kees van Riel) opent om 12.00 uur de vergadering en heet alle
clubleden hartelijk welkom.
De voorzitter spreekt de wens uit voor een voorspoedige en constructieve
vergadering en vraagt een ieder die het woord neemt zijn/haar naam te zeggen.
Tevens herinnert hij iedereen er aan om de mobiele telefoon en andere
geluidsdragende communicatiemiddelen uit te zetten.
2. Mededelingen en ingekomen post
De secretaris (Nenno Felius) heeft de volgende mededelingen:
• Aantal aanwezigen: 39
• Aantal volmachten: 4
• Totaal aantal uit te brengen stemmen: 43
• Leden die afgezegd hebben voor deze vergadering:
Ruud en Tiny van Ingen – Marcel Peeters, Hendrika Dielessen, Eric en Maya
Tulfer, Else van Velthuijsen, Thea Lijf, Wim en Ria Zwikker.
3. Goedkeuring van de notulen van de Buitengewone Algemene
ledenvergadering van 22 november 2014
Pagina 6
Maya Hugenholtz zegt bij de tweede alinea die met haar naam begint, dat bij de
zin: Dat zou bij onze uitgeverij kunnen, het woord bijvoorbeeld toegevoegd
moet worden. Het zou namelijk ook door iemand anders kunnen gebeuren.
Onder dankzegging van de secretaris voor het maken van de notulen worden
deze goedgekeurd.
APPLAUS
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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 - activa
Gerard Graas vraagt wat de Overige te vorderen posten inhouden.
De penningmeester zegt die posten die pas in 2015 ontvangen gaan worden
maar wel nog betrekking hebben op 2014, te weten de rente van de ABNAMRO depositorekening 4e kwartaal 2014 ad. € 86,00 en de contributie over
2015 (die moet officieel voor 31 december 2014 betaald worden), maar
ontvangen is in januari 2015, te weten € 3.578,00.
Bl. 3 – passiva
De penningmeester vertelt dat de schulden op korte termijn reeds betaald zijn.
Frans Bakker merkt op dat van de 610 leden er 135 leden de DVH op papier
betaald hebben.
Dat klopt zegt de penningmeester, en het gaat dan om 135 adressen.
Bl. 6 – Toelichting Resultatenrekening
DVH kost de club € 7558,=
Frans Bakker vraagt hoeveeel DVH´s er gedrukt worden. De eerste twee
uitgaven 100, de laatste 6 uitgaven 250, zegt de penningmeester.
De overige DVH´s die niet opgestuurd worden dienen als promotiemateriaal.
Bl. 7 – Algemene Kosten
Frans Bakker vraagt zich af wat een postadres NCCS is. De penningmeester
zegt dat we van de Junta een vast adres moeten hebben (postbus mag niet) en
de club heeft al jaren dit adres, is van het dienstencentrum waar onze post
binnen komt, waar zaken voor leden ter inzage liggen en zij vertalen de notulen
van ALV en BALV en schrijven dat in, in onze acta de libros (tegen betaling).
Annemiek Sonnemans wat de kosten voor Grimbrere/Doorakkers voor was. De
penningmeester zegt dat dit was voor het advies over de IVA.
Annemiek merkt op dat dat wel erg duur is. De voorzitter beaamt dat en vertelt
hoe het zo gekomen is – o.a. door verschillende, tegenstrijdige meningen vond
het bestuur dat er een goed, onderbouwd advies nodig was.
Annemiek Sonnemans vraagt welke inventaris afgeschreven wordt? De
penningmeester zegt de website.
Jan van Holstein komt terug op de kosten van Doorakkers en merkt op dat het
veel geld is maar dat we echt iets op papier moesten hebben.
De voorzitter merkt nog op dat het gehele advies (17 kantjes) niet alleen gaat
over de IVA, maar ook over advertenties, sponsoring, uitzonderingen etc. Het is
een gefundeerd verslag.
Koos Kraan zegt dat er bij evenementen toch ook IVA betaald wordt en dat je
die dan weer terug kan vorderen. De penninsmeester zegt dat dat niet altijd het
geval is.
Maya Hugenholtz zegt dat er ook erg veel administratie bij komt kijken en dat ze
snapt dat de club dat niet wil. Ook vraagt ze zich af of Grimbrere zelf wel op de
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hoogte is van het te betalen bedrag. Geen idee, is het antwoord, en Maya gaat
het hem navragen.
Ook wordt nog opgemerkt dat er extra kosten gemaakt zouden moeten worden
over administratie, gestor etc.
De voorzitter vertelt nog dat de advertentie opbrengsten de laatste jaren ook
terugliep en dat de DVh verre van kostendekkend was.
Theo Sonnemans vraagt of het advies ook gaat over sponsoring en subsidies.
Ja, zegt de penningmeester.
Peter Visser vraagt of het advies doorslaggevend is voor het bestuur. Ja zegt
de voorzitter.
En u bent tevreden met het resultaat, vraagt Peter Visser vervolgens.
De voorzitter zegt dat hij liever een ander resultaat had gezien, maar het is wel
een duidelijk verhaal.
An den Hollander vraagt of het bestuur bij andere verenigingen heeft
nagevraagd hoe zij te werk gaan. De penningmeester zegt op de hoogte te zijn
van de Nederlandse vereniging in de Costa Blanca en dat zij dezelfde
problemen hebben. Ook de Marbella Bussiness club heeft die problemen.
An den Hollander vraagt en andere buitenlandse verenigingen hier aan de
costa (Duitse, Engelse?). Nee, daar is geen navraag naar gedaan.
Dirk Vos merkt op dat we het advies misschien maar moeten doorverkopen
naar de Costa Blanca.
GELACH
Annemiek Sonnemans komt terug op bl. 6 - Evenementen
De nieuwjaarsreceptie kostte in 2013 €4011,= en in 2014 €1553,= Was die in
2013 gezelliger dan in 2014?
Nee zegt de penningmeester. In 2014 moesten de leden voor het eerst een
eigen bijdrage van € 10,= betalen. De middag op zich was net zo gezellig.
6. Verslag van de kascontrolecommissie
John van der Heijden neemt het woord en zegt dat hij samen met Mirjam
Coppens de kas gecontroleerd heeft en dat alles goed gekeurd is.
Het verslag hiervan is aan de penningmeester overhandigd.
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.
APPLAUS
8. DVH
In november tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering is er van
gedachte gewisseld over ons clubblad. Omdat dit agendapunt niet van te voren
op de agenda stond kon er niets over beslist worden – nu dus wel.
Vorige jaar was beslist dat we de DVh houden zoals die nu is, dus zonder
advertenties en een papieren DVH tegen meerprijs te krijgen is.
Jan van Holstein zegt dat er dus niet meer over gediscussieerd mag worden?
De voorzitter zegt dat iedereen er best nog iets over mag zeggen.

3

Jan van Holstein merkt dan nog op dat de DVH wel een zeer grote kostenpost
is.
Frans Bakker zou erbij willen zetten – voor dit jaar. Er komt nog een
brainstormgroep dus wie weet wat daar uit komt.
De voorzitter beaamt dat.
9. Toekomst NCCS
De voorzitter zegt dat een ieder het stuk van de secretaris heeft ontvangen en
kunnen lezen en vraagt of er hier nog mensen zijn die mee willen denken.
De volgende personen gaan in de middag het gesprek aan:
Peter Visser – Frans bakker – Jan van Holstein – Gerard Graas – John van der
Heiden – Dirk Vos – Danielle van Malderen – Annemiek Sonnemans – An den
Hollander – Maya Hugenholtz – Gerard Eilander en het bestuur.
Heidi de Wit vertelt dat ze veel plezier met de club heeft gehad maar dat er nu
veel onvrede heerst. Ze is het niet eens met de financiële situatie en besluit met
de opmerking dat als het bestuur nu opstapt dat we dan geld overhouden.
12 jaar geleden was alles vrijwillig en wat het nu kost is ongelooflijk.
De voorzitter reageert dat er op de resultaatrekeningen van vroeger ook veel
kosten geschreven stonden, als telefoonkosten, representatiekosten,
computervergoedingen. Het huidige bestuur heeft er voor gekozen om alles
transparant te formuleren en te omschrijven als reiskosten en
onkostenvergoedingen. Nu lijkt het dat het duurder is, maar dat is niet zo. Het is
zelfs goedkoper.
Maya Hugenholtz zegt dat er vroeger erg veel geld verdient werd op de
advertenties van het clubblad en dat die weggeboekt werden onder de posten
die de voorzitter nu noemt maar dat die nooit uitbetaald werden.
10. Huidige financiële situatie
De voorzitter schakelt punt 10 van de agenda ook in bij punt 9. Voor de
toekomst van de club is de financiële situatie van de club namelijk ook erg
belangrijk.
De huidige begroting is uitgegaan van 650 leden, maar we hebben er 480.
We gaan dus interen op ons eigen vermogen en zullen zo rond de € 15.000,=
uitkomen. Dat is geen probleem, jaren geleden is al vastgesteld dat dat bedrag
voldoende moet zijn. Het zou waarschijnlijk nog veel lager mogen zijn want we
hebben geen vorderingen uitstaan.
Maar altijd interen houdt natuurlijk een keertje op. Het bestuur heeft wel ideeën
maar ziet graag dat anderen ook meedenken – met meer mensen weet je meer.
Maya Hugenholtz vraagt waarom er zoveel leden zijn opgestapt? De voorzitter
zegt velen door het digitaal gaan. Volgens Maya ook door onvrede.
Jan van Holstein merkt op dat iedereen bij clubjes wil horen maar dat er al
zoveel clubjes zijn en dat is natuurlijk niet positief voor de NCCS.
Misschien moeten we zelf van dat soort clubjes oprichten en die dan bij de
NCCS voegen.
De voorzitter merkt op dat Ronald Lermer er al mee bezig is, op het gebied van
golf en tennis. Maar ook in dat gebied zijn er al clubjes, dus het zal niet heel
veel leden opleveren.
Dirk Vos merkt op dat als we kortingen kunnen krijgen voor clubleden bij
bedrijven dat een stimulans kan zijn om lid te worden.
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Gerrit Eilander is hier nog niet zo lang en bezoekt graag een koffieochtend,
maar merkt dat die in Fuengirola erg negatief is, hoe zou je dat kunnen
doorbreken?
De voorzitter merkt op dat hij daarvan op de hoogte is maar geen idee heeft
hoe dat te doorbreken.
Iván Marin zegt waarom gaan we niet door tot ons 40-jarig bestaan en heffen
onszelf dan op met een groot feest? Dat zal een schokeffect teweegbrengen.
11. Bestuursverkieizing
De voorzitter memoreert de eerste kennismaking met Gerda Maartense en Gina
Schutte – later de dames G&G genoemd.
Zij beiden gaan het bestuur verlaten maar blijven zich bezighouden met de
evenementen.
De voorzitter overhandigt hen bloemen en een cadeaubon.
APPLAUS
Voorzitter: op de mailing voor een bestuursfunctie is geen reactie gekomen.
Gelukkig is via Else van Velthuijsen wel Henk Opsteegh benadert en hij wil
graag in het bestuur plaats nemen.
Henk vertelt een en ander over zichzelf en besluit zijn betoog met de
opmerking: “hou de club overeind”.
De voorzitter vraagt of we bij acclamatie Henk Opsteegh kunnen aannemen als
nieuw bestuurslid?
APPLAUS
Bij deze is dus Henk toegetreden bij het bestuur.
In de statuten staat dat er 5 bestuursleden moeten zijn, dus we zijn nog op zoek
naar een vijfde lid.
Kitty van der Jagt vraagt of het consequenties heeft als we geen 5e lid hebben?
Nee zegt de voorzitter, alleen bij stemming in het bestuur is de stem van de
voorzitter nu doorslaggevend.
Gerard Graas vraagt of de Junta daar niet moeilijk over doet?
Nee is het antwoord.
De voorzitter vertelt dat er een wisseling van werkzaamheden komt in het
bestuur. Henk Opsteegh wordt de secretaris en Nenno Felius
evenementenvertegenwoordiger.
12. Verkiezing kascontrolecommissie
De volgende personen geven zich op voor de kascontrolecommissie.
leden: Kitty van der Jagt en Koos Kraan
reservelid: Frans Bakker
13. Datum A.L.V. 2016
De volgende Algemene Ledenvergadering zal in maart 2016 plaats vinden.
Het bestuur wilde dit jaar geen BALV organiseren om kosten te besparen. We
hebben mensen die gaan brainstormen en met ideeën kunnen komen die van
invloed kunnen zijn op de begroting en dat willen we uiteraard meenemen.
Vandaar dat er in november een BALV zal plaatsvinden.
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14. Rondvraag
Gerrit Eilander zegt dat als we van de begroting van 2015 nu al weten dat we
die niet gaan halen – door minder leden en dus minder inkomsten – waarom
passen we die dan niet aan?
De voorzitter zegt dat de begroting in de BALV van november 2014 al is
aangenomen en dat er flink is gekort op verschillende punten.
Jan van Holstein zegt dat als er al veel is ingekort, moet er dus nog meer
ingekort worden.
Margot Schenderling vraagt zich af welke kosten zouden dan nog bijgesteld
kunnen worden?
Jan van Holstein heeft daar geen concreet idee over, maar dat is iets om in de
brainstormgroep te bespreken.
Maya Hugenholtz vraagt welke mensen gereageerd hebben op de
oproepmailing voor een redactielid?
De voorzitter zegt Ingrid Kuijpers (hier aanwezig) gaat stukjes schrijven. Verder
nog geen redactieleden.
Marianne Groeneveld staat op en zegt dat zij maanden geleden al heeft gezegd
dat de club een zinkend schip is en dat er bezuinigd moest worden.
Toendertijd werd dat geopperd door haar en werd er gezegd onzin! En nu kan
het wel!
Alles in de club kost nu veel geld en veel AOW-ers kunnen niet altijd bijbetalen,
de feeling met de club is weg. Het is een zinkend schip en dat moet me van het
hart.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van uw aanwezigheid.
APPLAUS
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