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Notulen ALV 21 mei 2022 
 

Aanwezig: 
Nico Hartog, Corstiaan Sonneveld, Eertwijn Oostendorp, Mark van der Zander, Michel 
Heijblom, Edwin van Aalten, Jan van den Boogert, Bert Blacquière, Arjen Guikema, Adri 
Korevaar, Michiel van Tongeren, Jan Willem Frederikse, Gerard van Ras, Frank 
Brunnekreeft, Paul Cornips, Arthur Kerkhoff, Gerald Willemsen, Ian Hulsbus, Hans 
Bohlmeijer, Albert-Jan Bulder, Kees van der Donk. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Michel Coenen, Gerald Belder, Eric van der Kroon, Egbert Meeter, Rob Hoen, Willem 
Krijgsman, Richard Schműll, Marc van Sambeek, Dick Berkman. 
 
Notulist 
Kees van der Donk 

Agenda. 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Notulen ALV 29 mei 2021 
5. Benoeming Michiel van Tongeren in de kascommissie 
6. Jaarverslag secretaris 
7. Jaarverslagen geledingen 
8. Jaarverslag penningmeester en financiële verslaglegging 2021 
9. Verslag kascommissie 
10. Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid 2021 
11. Verkiezing kascommissie 
12. Begroting 2023 
13. Vaststellen contributie 2023 
14. Verkiezing voorzitter en secretaris 
15. Samenvoeging Magazijn en Technische Commissie 
16. Aankondiging ALV voor goedkeuring van statutenwijziging en huishoudelijk 

reglement 
17. W.v.t.t.k. 
18. Rondvraag 
19. Sluiting 

 
Notulen. 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De (vice-)voorzitter opent de vergadering om 11.15 uur en heet iedereen welkom.  
De agenda wordt onveranderd vastgesteld, behalve dat bij de W.v.t.t.k. het onderwerp 
Facebook erbij komt. 
 
 
2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Mededelingen. 
Voor deze vergadering hebben zich afgemeld:  
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Michel Coenen, Gerald Belder, Eric van der Kroon, Egbert Meeter, Rob Hoen, Willem 
Krijgsman, Richard Schműll, Marc van Sambeek en Dick Berkman. 

 

4. Notulen ALV 29 mei 2021 
Nico Hartog vraagt zich af wie bepaalt dat het verslag van de kascommissie niet vooraf 
gepubliceerd mag worden. 
Het antwoord luidt dat dit door het bestuur bepaald wordt. Jan van den Boogert heeft 
een opmerking over het Archief. Waarom komt dit punt elke keer weer naar voren?  
Paul Cornips vraagt of het eigendom van het archief is vastgelegd? En is het archief 
verzekerd. Hans Bohlmeijer antwoordt bevestigend. 
De Notulen worden goedgekeurd. 
 
5. Benoeming Michiel van Tongeren in de kascommissie 
Michiel van Tongeren is hierbij benoemd tot lid van kascommissie. 
 
6. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag staat op de website en is voor iedereen toegankelijk. 
Ook van de activiteiten over de afgelopen 9 jaar is een verslag gemaakt. 
Daarnaast pleit Kees voor andere manier van notuleren.  
Een geluidsopname in combinatie met een actielijst scheelt een zee van tijd. In alle 9 
jaar dat de secretaris notulen gemaakt heeft, zijn deze geen enkele keer geraadpleegd. 
 
7. Jaarverslagen geledingen 

De clubwinkel. Jan Willem Frederikse vertelt. 2021 was het jaar van de lockdown 
waardoor er geen evenementen plaatsgevonden hebben. De clubwinkel draait goed: 
€4700,- omzet. Online verkoop ging zeer goed. Sinds vertrek van Frank Wennekes staat 
Jan Willem er alleen voor. Een nieuw lid erbij is welkom. Er zijn nieuwe artikelen 
geïntroduceerd zoals veerbolsleutelhangers en Bordeaux wijn.  
Ledenadministratie.  Mark Postma is verhinderd, Corstiaan vertelt. Op dit moment 
hebben we ongeveer 2.300 leden. Het aantal leden daalt langzaam, we begroeten nog 
regelmatig nieuwe leden. 
 
Paul Cornips: wat doe je met wanbetalers? De penningmeester: jagen jagen jagen. 
Indien er uiteindelijk niet betaald wordt: uitsluiten als lid. 
Dit jaar zijn er 19 wanbetalers. Deze hebben een brief gekregen: u bent inactief.  
De contributie van nieuwe leden worden alleen via automatische incasso geïnd.  
Verslag van de website redactie. Het blijkt dat veel leden de weg naar de website nog 
niet hebben gevonden. Rob Hoen steekt er erg veel tijd in. Belangrijk punt: foto’s. 
Hiervoor moeten rechten voor betaald worden. 
Nico Hartog vraagt hoe dit staat met foto’s in e-mails. Hiervoor geldt hetzelfde verhaal. 
Gerald Willemsen (LBC): papiertekort zorgt voor vertraging in de bezorging. Daarnaast  
zijn de verzendkosten omhoog gegaan doordat PostNL en Sand samen gegaan zijn. 
Hierdoor is er geen concurrentie meer en is het hek van de dam. 
 
8. Jaarverslag penningmeester en financiële verslaglegging 2021 
Frank Brunnekreeft steekt van wal. Alle cijfers komen in Exact. Iedereen moet facturen 
en declaraties direct naar Exact sturen. Dit geldt als de betaling door de landelijke 
penningmeester moet worden gedaan. 
Corona heeft gezorgd dat de meeste activiteiten niet doorgegaan zijn. 
Toch is er een positief resultaat. 
Er zijn 2 punten van aandacht: 

1. Alle bankrekeningen van de regio’s zijn gekoppeld zodat de penningmeester direct 
inzicht heeft in in- en uitgaven. 

2. Voorraden. Vooral de voorraad van het magazijn is groot. Alle voorraden zitten nu 
in het boekhoudsysteem.  
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De contributie was lager ingeschat.  
Huur van het magazijn is hoog. LBC is ook duur. De Regio’s hebben weinig kosten 
gemaakt door het ontbreken van activiteiten. Dit geldt ook voor de jaarlijkse 
evenementen. 
Dit jaar is er meer financiële ruimte voor activiteiten. 
Sommige kosten vallen hoog uit zoals ABN-AMRO en het abonnement voor boekhoud 
programma Exact. 
Overigens is de penningmeester van mening dat de ABN-AMRO haar service en 
processen niet op orde heeft.  
Dit alles geeft een positief resultaat van €7900,- 
 
Michel Heijblom vraagt waarom de opbrengst van het magazijn zo laag is. Het verlies 
bedraagt maar liefst €32.000,- penningmeester antwoordt dat dit door de huur en de 
gedeclareerde km’s van de magazijnleden komt. 
Paul Cornips: we zijn een rijke club. Wat doen we ermee? Hebben we dat nodig?  
Hans Bohlmeijer antwoordt dat we het bestaande serviceniveau op peil willen houden, 
ook wanneer het ledenaantal omlaag duikt. 
Verder kan het zijn dat de club met terugwerkende kracht btw moet betalen.  
Chris Hulsbus vindt het bedrag van de voorraad zo hoog en maakt zich hier zorgen over. 
De kans dat je dit verkoopt wordt met het jaar kleiner en kleiner. Wat gaat het bestuur 
hieraan doen? 
De penningmeester stemt hiermee in: onverkoopbare tweedehands spullen moeten weg. 
Ten aanzien van de voorraad kostbare onderdelen: wat doen we ermee? 
 
9. Verslag kascommissie 
Michiel van Tongeren vertelt.  
De Kascommissie adviseert de penningmeester decharge te verlenen. Wel moet de 
waarde van het archief in het jaarverslag. Michiel vraagt aan de ALV dat zij instemmen 
met de actiepunten voor het bestuur. 
Jan van den Boogert vindt dat de adviezen van de kascommissie in de volgende ALV door 
het bestuur gepresenteerd moet worden.  
Ook Nico Hartog ziet deze adviezen met elke ALV terugkomen. Het bestuur moet hier 
actie op nemen. Actie: bestuur 
De penningmeester meldt dat er vrijwilligers nodig zijn om de voorraad te tellen. 
Michiel van tongeren vindt ook de waardebepaling heel belangrijk. 
Chris Hulsbus meldt dat de waarde van nieuwe onderdelen makkelijk te bepalen is. De 
penningmeester antwoordt dat het juist om de tweedehands spullen gaat. 
 
10. Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid 2021 
De ledenvergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge. 
 

11. Verkiezing kascommissie 
Voor het komend jaar zijn beide kascommissieleden bereid om nog een jaar door te 
gaan. Chris Hulsbus oppert om reserveleden aan te stellen voor het geval dat. 
E.A.C. van Aalten biedt zich als reserve lid aan. 
 
12. Begroting 2023 
Verminderen van het ledenaantal zet zachtjes door. 
Btw zit hier nog niet in deze begroting. De btw afdracht gaat in vanaf het 3e kwartaal. De 
club doet aangifte en maakt direct daarna bezwaar omdat we van mening zijn dat 
contributie vrijgesteld van btw moet zijn. 
Klassieke auto’s zijn mobiel erfgoed en daarmee is het in stand houden vrijgesteld van 
btw. 
Chris Hulsbus vraagt zich af waarom dit pas ingaat in het 3e kwartaal. Penningmeester 
antwoordt dat we in november 2021 zijn benaderd door de fiscus. In februari 2022 
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hebben we een brief van de belastingdienst ontvangen waarin gesteld wordt dat de club 
per ingang van het derde kwartaal 2022 btw aangifte moet doen. Wel is de club 
vrijgesteld van vpb. 
Bert Blacquiére vraagt waarom de kosten van het clubblad 10% lager zijn dan vorig jaar. 
Penningmeester zegt dat de hoogte van de post gebaseerd is op de kosten van 2021. 
Ook door actiever advertentie beleid kunnen de kosten omlaag. 
Michel Heijblom vraagt zich af of er wel een visie is met deze begroting? Wat hem betreft 
is het meer passen op de winkel. 
Corstiaan Sonneveld stelt dat een begroting voor 2023 nu vaststellen een vreemd 
moment is. Het bestuur geeft geld uit zonder in feite toestemming te hebben. Beter is 
om in november een ALV te houden en om dan toestemming te vragen voor 2023. Dit 
gaat ook dit in gang gezet worden. 
De begroting wordt vastgesteld. 
 
13. Vaststellen contributie 2023 
De contributie blijft ongewijzigd: €60,- met €5,- korting bij automatische incasso. 
Leden in het buitenland betalen €75,- 
 
14.Verkiezing voorzitter en secretaris 

De ALV neemt afscheid van de secretaris, die zijn taak precies 9 jaar naar grote 
tevredenheid heeft uitgevoerd. De penningmeester geeft Kees een prachtig cadeau in de 
vorm van een veerbol vermomd als presse papier. 
Willem Krijgsman wil weer secretaris worden voor maximaal 1 jaar.  De ALV stemt 
hiermee in. 
 
Verkiezing nieuwe voorzitter. 
De vice-voorzitter vertelt. We zijn blij dat we een geschikte persoon hebben gevonden 
voor de functie van voorzitter. 
Hij vraagt of de ALV akkoord gaat met de benoeming van Corstiaan Sonneveld tot 
voorzitter? De ALV beaamt dit volmondig.  
Oud voorzitter Chris Hulsbus overhandigt Corstiaan de voorzittershamer en vertelt dat er 
vele facetten aan het voorzitterschap aan zitten. 
Corstiaan bedankt Chris voor zijn 20 jaren voorzitterschap. 
 
Corstiaan heeft nu een jaar meegedraaid als algemeen bestuurslid. Hij vindt de club een 
leuke club en zeker de moeite waard om er tijd in te steken. 
Over 4 jaar mag de ALV mij weer beoordelen.   
In de komende LBC vertelt Corstiaan wat is er te doen is. Er moet vertrouwen zijn. Soms 
er teveel polarisatie. En dat mag niet. Het gaat om de auto. Gun elkaar licht in de ogen. 
 
15.Samenvoeging Magazijn en Technische Commissie 
De 2 commissies werken nu zeer nauw samen. Samenvoegen maakt het voor de leden 
duidelijker.  
Michiel van Tongeren vraagt of er een nieuwe naam komt?  Hier wordt nog over na 
gedacht. 
Ian Hulsbus: beide commissies hebben verschillende belangen. Hoe gaat dit nu?  
Hans Bohlmeijer antwoordt dat de verkoop van onderdelen in de toekomst minder 
belangrijk wordt, maar dat advies geven juist wel.  
Chris Hulsbus  vindt dat het grootste probleem de bemensing van commissies is. Streef 
naar forse personeelsuitbreiding. Verder vindt hij de samenvoeging niet wenselijk omdat   
het zijn ervaring is dat de belangen van magazijn en TC dan wel schijnbaar gelijk mogen 
lopen, maar dat in praktijk absoluut niet doen.  
Ian Hulsbus vraagt of de functies omschreven gaan worden in het Huishoudelijk 
regelement? Dit gaat gebeuren. 
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Besloten wordt om er niet over te stemmen maar te wachten totdat deze opzet in het 
huishoudelijk regelement is opgenomen. 
De consensus is er in ieder geval. 
 
16. Aankondiging ALV voor goedkeuring van statutenwijziging en huishoudelijk 
reglement 
Op 9 oktober is er een BLV om de nieuwe statuten goed te keuren. Waarschijnlijk is dan 
ook het nieuwe huishoudelijk regelement gereed. 
De concept statuten worden ruim op tijd bekend gemaakt. 
 
17. W.v.t.t.k. 
Facebook. 
Kees Jan Smit en Daan Huisman hebben jaren geleden de Citroen ID/DS Club Facebook 
pagina opgezet. 
Echter, je kan een Facebook pagina niet als vereniging claimen. De club wil er meer mee 
dan tot nu toe uitgevoerd wordt, namelijk als informatiemedium laten gelden. 
Daan Huisman wil dit niet. De huidige Facebook pagina is nu hernoemd zodat de club nu 
over een eigen pagina beschikken. 
Het blijkt echter dat de informatie die er nu opstaat niet juist is. 
Michiel van Tongeren vraagt wie de redactie gaat doen. Hans Bohlmeijer antwoordt dat 
dit iemand vanuit de club wordt. 
Nico Hartog merkt op dat je met Facebook geen nieuwe doelgroep meer aanboort. Zijn 
aanbeveling is om Instagram mee te nemen.  
Chris Hulsbus meldt dat er eerder een communicatie clubuitingen is verschenen. 
 
18. Rondvraag 
Ian Hulsbus vraagt of er een opvolging geweest is n.a.v. de toestand van 1,5 jaar 
geleden? Het bestuur heeft dit toegezegd in de ALV van 2021. 
Voorzitter zegt dat er meer communicatie naar de leden moet plaatsvinden. Ook worden 
er straks meer zaken geregeld via het  huishoudelijk regelement. 
Elke 6 weken gaan magazijn/TC en bestuur rond de tafel zitten. Dit om onverwachte 
verrassingen te voorkomen. 
Paul Cornips meldt dat de CX club bij elke commissie een toegevoegd bestuurslid heeft. 
Een goede sfeer tussen bestuur en commissies is belangrijk om zaken boven water te 
krijgen. 
Michiel van Tongeren wil dat de actiepunten in de notulen komen te staan. En de notulen 
moeten snel op de website komen. Met een koppeling van persoon aan een actiepunt. 
 
19. Sluiting 
Voorzitter sluit om 14.13 uur de vergadering en vindt dat het een vergadering met een 
positieve sfeer is geweest. 
 
 
Actiepunten 

1. Adviezen van de kascommisie. Het bestuur moet hier actie op nemen.  
Actie: bestuur 

2. ALV houden in november i.v.m. betere timing begroting. 
Actie: bestuur 

3. Concept statuten en huishoudelijk regelement ruim voor de BLV van november 
2022 bekend maken. 
Actie: bestuur 


