Notulen van de Algemene ledenvergadering van de NCCS d.d.
18 maart 2017
Aanwezig 5 bestuursleden, 41 leden + 24 machtigingen
Locatie Complex La Finca te Benalmádena
1. Voorzitter opent om 11,00 uur de vergadering en heet allen van harte
welkom. Hij geeft aan er een doelmatige vergadering van te maken die in het
teken staat van het herstel van de NCCS. Aan de leden wordt gevraagd vooral
mee te denken voor een meerjarig beleidsplan voor onze NCCS. De overleden
NCCS leden worden herdacht met een minuut stilte.
2. Er is een ingekomen stuk van leden van het vorig bestuur dat aftrad op 19
maart 2016, betreft om onder agendapunt 6, financiën om de omschrijving
declaraties oud bestuur te vervangen vanwege de mogelijkheid tot een
verkeerde beeldvorming van de onkostenvergoedingen. De voorzitter gaf direct
al aan dat dit nooit de bedoeling is geweest. De vergadering gaf aan akkoord te
zijn.
3. De notulen van de vorige vergadering werden zonder op of aanmerkingen
aangenomen.
4. Jaarverslag 2016 van de voorzitter
Bestaat uit A: Analyses NCCS.
B: Het herstel en wederopbouw van de NCCS organisatie.
C: Het meerjarenbeleid.
Allereerst werden de leden bedankt voor het vertrouwen in het nieuwe
bestuur, dat vooral toenam toen duidelijk werd dat de door de leden gekozen
aanpak van 19 maart 2016 een succes zou gaan worden. Door de voorzitter
werd uitgelegd dat de omwenteling in maart 2016 noodzakelijk was. Dat de
BALV niet kon doorgaan vanwege terugtrekking van de handtekeningen voor
de aanvraag.
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Het bleek bij aanvang bestuur een moeilijke weg om de eilandjes en
privéclubjes op de koffieochtenden weer aan de NCCS te binden en te
moderniseren, op de koffieochtend op Torremolinos na.
A. Analyses NCCS
Het onderzoek naar leeftijden gaf aan:
12% leden die jonger zijn dan 60 jaar
78% leden tussen de 60 en 80 jaar
10% leden ouder dan 80 jaar
Een realistisch verloop van leden is ongeveer 60 á 70 leden per jaar, vooral
gekenmerkt door het overlijden van zo’n 30 á 40 leden en terugkeer naar
Nederland/België van een tiental leden. Alsmede het verloop door een te hoge
contributie of omdat leden geen voldoening meer kunnen vinden in de club.
Deze belangrijke cijfers komen terug in de uitleg van het meerjarenbeleid,
omdat zonder acties de club in twee tot drie jaar weer terug bij af kan zijn.
Op dit moment zijn er 443 betalende leden. (NB: De begroting voor 2017 is
afgestemd op 435 leden)
De voorzitter bedankte de fijne relatie met de leveranciers Hugenholtz en
Zelanus voor hun prima dienstverlening aan de NCCS.
Een bijzondere dank voor de ondersteuning in het zware maar succesvolle jaar
ging naar Irene Vroege, Frans Dautzenberg en Dirk Vos. De ledenvergadering
ondersteunde deze dank met een warm applaus.
Marianne Groeneveld, gastvrouw van Torremolinos werd in het zonnetje gezet;
zij wierf meer dan 40 nieuwe leden, moderniseerde met haar team de
koffieochtend in Torremolinos.

B. Het herstel en wederopbouw van de NCCS organisatie.
Het was een bijna onmogelijke klus, waarvan pas na de zomer het bouwwerk
zichtbaar werd. De NCCS heeft momenteel een organisatie, inclusief bestuur
van ruim 25 vrijwilligers, maar is nog lang niet klaar. De werkdruk was hoog
omdat het niet voor december zichtbaar worden van verandering en
2

verbetering in Financiën, herstart Clubblad, Adverteerders, Ledengroei,
Activiteiten, koffieochtenden, communicatie, promotie, weer een uitloop zou
inhouden van zo’n 200 leden per jaar.
De taken buiten het normale uitoefenen van de gebruikelijke functies zijn er
zoveel dat het motiveren en in stand houden van het team van vrijwilligers een
echte klus was. De voorzitter verklaarde dat het even opentrekken van een blik
met tientallen gegadigden een utopie is aan de zonnige Costa del Sol.
C. Een meerjarenbeleid gebaseerd op:
Het uitbreiden van een gezonde basis, en vanwege het realistische jaarlijkse
cijfer betreft ledenverloop cq ledenverlies.
 Een verlaging van de contributie
 Ledenwerven door promoties en activiteiten
 Het in stand houden van netto €5000 inkomsten aan advertenties, voor
een break even‐situatie kosten clubblad en boekhouding.
 Meer evenementen en activiteiten.
 Het moderniseren van de koffieochtenden, met een taakstelling voor de
leiding ter plekke.
 Het uitbreiden van ons sociale gezicht vooral door meer bezoek en
communicatie met de echte oudere leden
 De succesvolle inloopborrel uitbreiden.
 Sponsoring Nieuwjaar en Koningsdag in stand houden of vergroten
Het zou kunnen leiden naar een super gezellige club aan de Costa del Sol, waar
iedereen lid van wil zijn, gerealiseerd door de samenwerking en inzet van alle
leden.
5.Bestuursverkiezing.
De NCCS voorzitter vond het een feest om ook een werkelijk gekozen
volwaardig bestuursteam van 6 leden te krijgen: De vergadering ging akkoord
om de vijf kandidaten tegelijk te laten kiezen.
Unaniem werden daarom tot bestuurslid van de NCCS gekozen Irene Vroege,
Peter Langendam, John van de Biezenbos, Dick Leeksma en Martin Totté.
6.Verslag Penningmeester.
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Allereerst werd de omschrijving goedgekeurd t.a.v. het ingekomen stuk oud
bestuur.
Er volgde een uitleg door de voorzitter in verband met de waarnemende
penningmeester situatie.
De extra afschrijving was voor alle leden duidelijk, en het prachtige financiële
resultaat van 2016 zal in 2017 nog stijgen.
De nieuwe ouderwetse zuinigheid vond veel waardering.
Het geheel was duidelijk en er was geen enkele vraag betreft het behaalde
resultaat.
De kascommissie zorgde voor een onaangename verrassing voor bestuur en
leden, door de begroting niet goed te keuren wegens gebrek aan bescheiden.
Ondanks een twee uur durende controle op 12 maart waar nota’s, facturen,
ontvangsten, saldo’s, etc. werden gecontroleerd, gingen de penningmeester en
waarnemend penningmeester ‐na toezending door mails van een paar
herstelboekingen‐ ervan uit dat de controle in orde was bevonden.
Als er een tekortkoming zou zijn geconstateerd, dan zou het bestuur terstond
schriftelijk worden ingelicht conform art. 22 van de statuten.
Ondanks diverse verzoeken bleef het verslag uit en kon de decharge van het
bestuur voor 2016 onder agendapunt 9 niet doorgaan.
7. Voor de nieuwe kascommissie gaf Frans Dautzenberg zich op en naar een
tweede lid zal door het bestuur worden gezocht.
8. Dit werd een prachtig agendapunt met een superdiscussie waaraan bijna elk
lid deelnam en met ideeën kwam voor de contributieverlaging 2018.
Er kwam een mooi democratisch voorstel uit de vergadering. Unaniem werd
gekozen voor €25 per lid, en voor twee leden op één adres, met toezending van
een clubblad, €40 per jaar
Deze keuze komt voort uit de sociale doelstelling van de NCCS en moet leiden
tot een jaarlijkse aanwas van nieuwe leden.
Het bestuur kreeg toestemming van de leden om na de zomer, als de gratis of
bijna gratis evenementen voor leden voorbij zijn, acties uit te voeren met wel al
contributie betaling, maar met een aantal maanden in 2017 gratis.
9. ALV.2018 wordt vastgesteld op zaterdag 17 maart.
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10. Rondvraag
Marrie Schinkel, tijdelijk gastvrouw Elviria, vroeg om werving van een nieuwe
gastvrouw.
Antwoord: Er gaat een mailing uit voor de regio Elviria/Marbella
Dirk Vos zou graag een stand zien met lekkere hapjes en ingehuurde mensen
voor een promotieactie in Fuengirola. Antwoord: Nu nog even niet in verband
met het feit dat dit op korte termijn moeilijk te organiseren lijkt.
Kittie van der Jagt, gastvrouw in regio Nerja vroeg om extra DVH clubbladen om
nieuwe leden te winnen.
Antwoord. Verzoek wordt direct ingewilligd.
11. Sluiting 13.00 uur
De voorzitter dankte de leden voor de deelname in alle agendapunten en voor
de doelmatige en goed verlopen ALV.
Dick Leeksma vroeg nog een extra warm applaus voor de voorzitter.
Daarna sloot de voorzitter de vergadering
Peter Langendam.
Secretaris NCCS
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