Notulen
Buitengewone Algemene LedenVergadering (BALV) NCCS
zaterd ag 22 november 2014
Hotel Don Pablo -Torremolinos

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.

Twgede vergadering
Aantal aanwezige leden: 48
Uitgegeven machtigingen: 3
1. Opening
De voorzitter (Kees van Riel) opent om 11.00 uur de vergadering en heet alle
clubleden hartelijk welkom.
De voorzitter spreekt de hoop uit op een goede en constructieve vergadering.
Hij vraagt als iemand het woord wil nemen, dan graag onder vermelding van uw
naam, dit in verband met het notuleren door de secretaris. Tevens vraagt hij aan
iedereen zijn mobiele telefoon en andere geluidsproducerende
communicatiemiddelen uit te zetten.

De voorzitter begint met het voorstel - zoals de leden hebben kunnen lezen in
de mailing van 17 november j.l.: gedachtewisseling over DVH - om dit op de
agenda te zetten na punt 4 en de daaropvolgende agendapunten door te
nummeren.
Het kan alleen een gedachtewisseling zijn en niet een onderwerp om over te
stemmen omdat het niet vooraf op de agenda stond.
2. Mededelingen en ingekomen Post
De secretaris (Nenno Felius) heeft de volgende mededelingen:
Aantal aanwezigen: 48
Aantal volmachten: 3
Totaal aantal uit te brengen stemmen: 51
Leden die afgezegd hebben voor deze vergadering:
Tiny van lngen - Martha van Straalen - John Schuiling -
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3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene ledenvergadering van í 5
maart 2014
Pagina 5
Ruud van lngen vraagt nav de kilometervergoeding en het bezoeken van het
bestuur aan de koffieochtenden, waarom het bestuur niet minstens een keer in
de drie maanden hun "eigen" koffieochtend gaan bezoeken in plaats van een
andere koffieochtend. Dat scheelt weer in de kosten.
Pagina 8
punt 10. 4s-jarig bestaan NCCS - moet zijn 3S-jarig bestaan.
Pagina 9
Ruud van lngen meldt naar aanleiding van de notulen over de koffieochtenden
dat deze de uitgelezen plek zijn voor nieuwe leden om kennis te maken met de
club.
Onder dankzegging van de secretaris voor het maken van de notulen worden
deze goedgekeurd.
APPLAUS

4. Financiële situatie van de NCCS en voorstel tot de contributie voor 2015
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester - dit is nl haar gebied.
De penningmeester (Lia Jansen - van de Koedijk) legt de vergadering in het
kort de twee modellen uit die ter stemming liggen. Dit met ondersteuning van de
beamer.

Uitgangspunten zijnT00leden (die hebben we op dit moment) en een halvering
van de vaste onkostenvergoedingen voor allen die die ontvangen
De verschillen van de twee modellen zijn de contributie:
in model I is dat €28,= ên in model ll is dat €25,=
Daaruit voortvloeiend zijn de inkomsten in model ll lager dan in model I en
hierdoor is er een tekort op de begroting in model I van € 2341 en in model ll
van € 4441. Hierdoor zal het verenigingsvermogen aan het eind van volgend
jaar in model luitkomen op €,21.801 en in model ll op €19.701
Beiden dus nog ruim boven het gewenste eigen vermogen van € 15.000
Het verschil in de twee voorstellen voor de contributie bedraagt € 0,25 per
maand.
De afgelopen 8 jaar is er nooit een contributieverhoging geweest en we willen
nu graag naar een sluitende begroting toe dus vindt het bestuur dat een
verhoging naar € 28,= een wenselijke keus zou zijn.

Zijn er vragen vanuit de zaal?
Jaap Schreuder:
Hoeveel leden zijn er nu?
Penningmeester: 727
Henk Flederus:
Wil het bestuur wel voor de helft van de onkostenvergoeding werken? Het is
tenslotte al moeilijk genoeg om vrijwilligers te krijgen.
De voorzitter zegt ja, we stellen het zelf voor en staan er achter. Alle vrijwilligers
worden gehalveerd op hun vaste onkostenvergoeding en we besparen daar dus
€,2,91 per lid per jaar mee.

Raoul Boer:
ls er ook een calculatie gemaakt waarin we geen verlies draaien? Dan gaan we
namelijk naar de toekomst kijken.
De penningmeester zegt dat het nog eens € 3,= meer zou kosten per lid. Hierop
zegt Raoul dat een contributie van € 30,= dus prima zou zijn en dan hebben we
DVh ook weer terug op PaPier.
De penningmeester zegt dat dat laatste niet klopt - DVH op papier kost veel
meer.
Mevrouw Derksen,
lk heb voor de DVH op papier betaald maar heb hem nog nooit ontvangen.
Maya Hugenholtz zegt tegen de penningmeester als ze daarvan hoort, of ze het
graag doórgeeft aan haar, omdat dan de verzender er op aangesproken kan
worden. Wtj kunnen er zelf niks aan doen, ligt bij de verzender.
Maya Hugenholtz:
Comptiménten voor de kostenverlaging.Als we het in historisch perspectief
zetten, voordat Wim ten Dolle voorzitter was, was er nooit een vergoeding. Dat
is toen ingesteld omdat het kon, er was geld genoeg. Respect dat het bestuur
de onkostenvergoeding halveert.
Daarnaast ik zou wel € 30,= willen betalen voor een lidmaatschap.
Dhr. Stops:
Hoe zit het met de inkomsten? Advertenties zouden geld op kunnen leveren.
Teun van de Steege:
ÍX nén jaren nietgeweest op de vergadering en dus ook niets gezegd. lk ben 13
jaar geieden vooizitter geweest en toen nooit ergens geld voor gekregen. We
gingèn ook toen andere koffieochtenden af. Tijden zijn dus heel erg veranderd
en ik ben daar verbaasd over.
De penningmeester zegt dat ze in de boeken heeft kunnen zien dat er in ieder
geval vanaÍ 2003 telefoonkosten en computervergoedingen betaald zijn - die
iiln later omgezet in vaste onkostenvergoedingen. Deze vergoedingen waren
zeer beduidend hoger dan dat ze nu zijn.
Leo.Boot:
Èoeveel leden krijgen de DVH per post en hoeveel boekjes worden er gemaakt:
Penningmeester: 150 verstuurd maar 250 gemaakt. Je kan er geen 150 precies
laten maken, het is 100 of 250.
Leo Boot zegt dat hij moeite heeft dat er zomaar 100 boekjes worden
weggegooid.
Oe penningmeester zegt dat dat niet het geval is - die overige boekjes worden
gebruikt om leden te werven, op koffieochtenden b.v of om uit te delen, zoals
vandaag op de BALV.
Leo Boot zegt vervolgens stel dat we 450 boekjes nodig zouden hebben voor
alle leden, dat kost niet zoveel extra dan nu, dat zou toch kunnen.
Klopt, zegt de penningmeester, de drukkosten zijn dan niet veel hoger, maar de
portokosten maakt het zoveel duurder.
Ruud van lngen:
De kosten van de website staan op€ 1000,= ln maartwas gezegd datwe nu
meer zelf zouden kunnen doen en dus de kosten omlaag zouden kunnen.
De penningmeester zegtdat we al zoveel mogelijk zelf doen maar dat we niet
alles zelf kunnen.
Dirk Vos (webmaster) zegt dat de leden zelf ook op de website zaken kunnen
plaatsen, maar dat dat nog nooit gebeurd is.

Ruud van lngen zegt dat hij dat geprobeerd heeft, maar dat niet lukte.
Henk Opsteegh:
lk heb een opmerking over de verlaging van de onkosten. De voorzitter heeft
gezegd, dat hiervoor de kosten veel hoger waren dan nu. Dus als je de
onkostenvergoedingen gewoon laat staan dan ben je nog steeds lager uit dan
jaren geleden.
lk kan me zo voorstellen dat het niet prettig is, dat je al weet dat je inteert op je
eigen vermogen.
Nu wil ik niet zeggen dat we naar een S-jaren begroting moeten gaan, maar als
je vooruit kijkt kan je dan zeggen: hou de onkostenvergoedingen zoals ze zt1n,
maar kijk vooruit hoe hoog over 5 jaar de contributie moet zijn om niet meer in
te teren en maak daar een stappenplan van.
Kunnen we dat als amendement toevoegen?
De penningmeester zegt dat als de onkostenvergoeding hetzelfde zou blijven
en we willen niet interen op het eigen vermogen, dan zou de contributie € 34,=
moeten zrjn.
Henk Opsteegh zegt dat hij daar mee kan leven maar snapt dat het misschien
wel veel is in een keer dus doe dit verdeeld over een paar iaar.
De penningmeester zegt dat dat het uitgangspunt van het bestuur is en dat we
daarom voorstander zijn van €28,=
Raoul Boer mekt op dat als je te lang wacht met verhogingen de contributie
over 5 jaar wel veel hoger zou moeten zin, omdat je teveel inteert op je eigen
vermogen.
Maya Hugenholtz.
Hoeveel leden zouden we over hebben volgend jaar? lk ken er al een aantal die
gaan opzeggen.
De voorzitter vraagt zich af of we gaan stemmen over de twee voorstellen of dat
we het amendement erbij moeten nemen.
Maya Hugenholtz vraagt of dat mag.
De voorzitter zegt dat in de statuten staat geschreven dat een amendement
n.a.v. een agendapunt meegenomen mag worden ter stemming.
Peter Stops:
Leveren advertenties niet wat oP?
De voorzitter zegt van niet. DVH kostte in 2013 €.27 .000 en de
advertentieopbrengsten waren € 1 8.000
Henk Opsteegh:
- halvering niet door laten gaan
Voorstel
- kosten hiervoor (€2,91 per lid) afhalen van eigen vermogen
- binnen jaar of 5 quit spelen
Peter Stops:
Voorstel met amendement is mooi maar in hoeverre kan je (als bestuur) hier
aan voldoen.
De voorzitter zegt dat er dus een derde model bij kan komen.
Henk Opsteegh zegt dat het quit spelen over 5 jaar daar kan je je over
uitspreken maar daar maak je geen amendement over, wel over afschaffen
halvering van de onkosten.

is

Jaap Schreuder:
lk verbaas me over opzeggingen van leden alleen vanwege de DVH die niet
meer op papier is. Maar, penningmeester, is er een begroting met de biidrage
voor een papieren DVH?
De penningmeester zegt een dergelijke begroting is niet gemaakt, maar de
kosten zijn € 15,= voor leden die de DVH op papierwillen ontvangen, dus dat
zou bovenop de contributie moeten.
Margot Schenderling:
Voor veel mensen was het reden het lidmaatschap op te zeggen omdat ze van
€ 36,= ineens € 50,= moesten gaan betalen.
De voorzitter besluit de vergadering te schorsen om te beraadslagen over het
amendement en of dat ter vergadering ter stemming voorgelegd moet worden.
SCHORSING
De voorzitter heropent de vergadering en zegt dat er geen amendement komt.
Het bestuur blfift bij zijn standpunt van de halvering van de
on kostenve rgoed in gen.
Verder vragen we de vergadering de wens uit te spreken om binnen nu en een
aantal jaren een begroting te maken die sluitend is. Vandaar dat we voorstellen
model I met een contributie van €.28,= aan te nemen.

Vraag 1: stemt de vergadering in om te komen tot een sluitende begroting
binnen een aantal jaren?
JAAAA
Vraag 2: Contributie voor 2015:
Model I van €28,= en model ll van €25,=
Het bestuur pleit voor model l. Wat de toekomst brengt weten we niet, ook niet
hoeveel leden we zullen hebben.
Met handopsteking, wie is voor model l.
Een overweldigende meerderheid steekt zijn hand op.
De voorzitter concludeert dan ook dat model I is aangenomen.
5. Gedachtewisseling DVH
De voorzitter memoreert dat de advertenties afgesch aft zijn in de DVH omdat
dat een IVA (belasting) verplichting met zich mee zou brengen.
Bij navraag hierover heeft het bestuur tegenstrijdige adviezen gekregen.
1. Een advies dat we IVA plichtig zijn over alles (dus ook over de contributie) als
we advertenties hebben.
2. Een advies van de gestor van Maya Hugenholtz (zij en Wim Mathieu dank
voor het verzorgen hiervan) dat we alleen IVA plichtig zouden zijn over de
advertenties en niet over alle andere zaken (contributies bv)
Door deze tegengestelde adviezen heeft het bestuur besloten om een juridisch
advies te vragen aan dhr. Doorakkers. HU heeft een concept nota van 17
paginas gestuurd waarvan de kern zegt dat we IVA plichtig zijn over
advertenties en sponsorgelden en daardoor ook over contributies. En dat we

dat alles op de juiste wijze dienen te doen (wat extra kosten met zich
meebrengt).
En, zegt de voorzitter, dan hebben we het nog niet eens over alle rompslomp
van advertentieacquisitie en -administratie.
Dirk Vos:
DVH kostte in 2013 € 28.000 daarover betaal je dus € 5.000 IVA
Weegt dat niet op tegen wat de advertenties kunnen opbrengen.
De voorzitterzegt datwe op de begroting van 2013 al € 8.000 tekort hadden op
de advertentieopbrengsten.
Maya Hugenholtz beaamt dat. En ze zegt dat het vorige bestuur - zonder
toestemming of zelfs overleg met de leden - besloten heeft de DVH van A5
formaat naar A4 formaat te veranderen en dat die kosten op de DVH drukte.
De penningmeester zegtdat dat in 2012 gebeurd was en dat die kosten niet
meer in de begroting en afrekening van 2013 staan.
Maya Hugenholtz zegt ook nog dat drukken en ontwerpen van lay-out in A4
duurder is dan in 45.
De penningmeester zegt vervolgens dat adverteren in A5 dan weer minder
oplevert - een hele pagina A4 is groter en brengt dus meer op dan in A5.
Maya Hugenholtz:
Waarom niet de DVH uit laten geven door een andere stichting en daar goede
contractuele afspraken mee maken. Dat zou bij onze uitgeverij kunnen. Wlj
berekenen en betalen dan de IVA en de club koopt het blad van ons.
Gerda Maartense vraagt zich hardop af wie dan de advertenties gaat doen, de
club of Maya?
Raoul Boer.
De BTW zou ik wel meenemen in het hele plaatje en dan bv ook de btw over
het huren van dit gebouw waar we nu zitten.
Teun van de Steege:
Vroeger stonden ze in de rij voor adverteren. Nederlandse ondernemrs willen
graag adverteren onder Nederlanders. Schrijf alle oude adressen aan.
De penningmeester merkt op dat de DVH 400 boekjes is en de Kosta 9000
Ruud van lngen ondersteunt de penningmeester. Bij bedrijven is altijd de vraag
hoeveel leden heeft u en bij 700 zeggen ze "nee dank u".
Jaap Schreuder zegt dat het ook een hoop gedoe is om de advertentiegelden
binnen te krijgen.Louis en Lia moeten heel veel moeite doen om adverteerders
te laten betalen.

Henk Opsteegh:
Hoe ontwikkelt het nieuwe blad zich, de Especial? Ook zij richt zich op
Nederlands ondernemers, moeten wij dan ook nog?
Raoul Bo.er:
We zouden calculaties moeten maken voor de volgende vergadering van alle
kosten en de benodigde opbrengsten.
Ruud van lngen:
De vijver is ondertussen wel erg leeggehengeld.
De voorzitter dankt de vergadering voor het meedenken.
Het bestuur wilde graag met de vergadering van gedachte wisselen en zal in
maart op de ALV met een definitief plan komen.

6. Viering 35-jarig bestaan
De voorzitter geeft het woord aan de vice-voozitter, tevens voorzitter van de
evenementencommissie: Gerda Maartense.
Zij vertelt dat we op 11 januari onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zullen hebben
en dit maal uitgebreid vanwege het 3S-jarig bestaan van de vereniging, in
december.
Het precieze programma blijft een verrassing, maar het wordt erg leuk met
verschillende optredens (ook wat nostalgie).
De kosten zijn € 15,= p.p. inclusief vervoer. lnformatie staat ook in DVH en op
website.

Daarvóór hebben we in december de kerstverlichtingstour door Málaga met
vooraf een bezoek aan tuincentrum Guzman en achteraf een diner in El Jardin
met een flamenco optreden.

7. Rondvraag
Peter Stops:
lk wil graag iedereen oproepen om met de vierdaagse tochten mee te gaan . Ze
zijn fantastisch. Vorige iaar 4 dagen naar Huelva en dit iaar naar Merida.
Beiden voortreffelijk verzorgd, genoten en voor een bescheiden bedrag.
Jammer dat er dit iaar slechts 38 personen meegingen.
Graag wil ik de evenementencommissie bedanken voor alles wat ze doen.
APPI-AUS
Gerda Maartense vraagt dan ook voor het vele werk van de penningmeester
een applaus.

APPIáUS
Dirk Vos:
ln de club zijn er veel mensen met ervaring in het zakenleven en erg weinig
jonge mensen die lid zijn. Kunnen we niet iets opzetten dat jonge mensen
hulp/steun/advies kunnen krijgen van oudere, ervaren mensen. Dat zou jong
bloed in de club kunnen brengen.
John van der Heijden zegt dat op zijn website veel leraren Spaanse taal staan
die vast wel mee zouden willen werken.
De voorzitter vraagt zich hardop af waarom jonge mensen (met kinderen) lid
zouden willen worden van de club - zijn jong en ondernemer en dus
waarschijnlijk geen tijd voor de club.
Raoul Boer zegt de club een aantal adviezen gegeven te hebben waardoor er
wellicht meer fionge) mensen lid worden:
- een facebookpagina waar mensen vragen kunnen stellen, voor leden en niet
leden.
- organiseren van commerciële activiteiten inkopen gericht op jongeren. Kost
als club nauwelijks iets.
Peter Stops stelt een bingoavond voor.

Maya Hugenholtz:
Hoeveel heeft het advies van Doorakkers gekost?
De voorzitter zegt waarschijnlijk € 2.000 - de factuur is nog niet binnen.

Maya zegt dat ze het jammer vindt dat er een Nederlandse fiscalist gevraagd is
om iets te zeggen over Spaanse fiscale zaken.
De voorzitter zegt dat dhr. Doorakkers een Nederlander is die in Spaanse
fiscale zaken afgestudeerd is.
Maya zegt dat het goed is dat het advies gevraagd is, alleen jammer dat het
zoveel kost. Dat beaamt de voorzitter door de geschiedenis te vertellen van hoe
het gegaan is.
ln het kort:
- zomer 2013 zei Doorakkers dat hij het voor€ 2000 kon uitzoeken, dat vond
het bestuur te veel geld.
Vervolgens:
- een benaderde gestor wist het niet
- Arcos Lamers zei het kan niet zonder IVA
- Doorakkers gevraagd voor een lager bedrag - dat kon niet
- dit jaar tegengesteld advies andere gestor
Dus na tegengestelde adviezen dan toch het zekere voor het onzekere nemen
en alsnog Doorakkers vragen.
8. Sluiting
Om 13.04 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van uw
aanwezigheid.
APPLAUS

