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Conceptnotulen Algemene Commissie Vergadering 2 april 2022. 
 
Aanwezig: 
Ambulancecoördinator -   
Archief & cabriolet/Chapron-     
register    Michel Coenen 
Clubwinkel    Jan Willem Frederikze 
Redactie LBC    Gerald Willemsen  
Magazijn- en  
Technische commissie           André Groeneweg, Albert-Jan Bulder 
Ledenadministratie:    Mark Postma 
Regio Arnhem    Jan Epskamp, Gerard Wouters 
Regio Midden     Afwezig  
Regio Noord    afgemeld 
Regio N. Holland    Wilbert Eijsink, Nico Hartog 
Regio Twente    Evert-Jan Krouwel 
Regio West    Erwin van den Berg 
Regio Zeeland    Harry Hutjens, A. van Gaal 
Regio Zuid    Mark van der Zander 
Regio Zwolle    afgemeld 
Regio zuid- en midden Limburg: Frits Hoff 
Bestuur:    Hans Bohlmeijer, Richard Schmüll, Corstiaan 

 Sonneveld, Frank Brunnekreeft, Kees van der Donk 
 (vanaf 12.00 u) 

Afgemeld:    Rob Hoen, Regio Noord en Zwolle. 
Notulen:     Corstiaan Sonneveld/Kees van der Donk 
 

Agenda ACV  2 april 2022. 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen  
4. Notulen 27 november 2021 
5. Clubactiviteiten 2022 

1. Voorjaarsevenement Bomencentrum Baarn 10 april 
2. Citro Classica 
3. Vrijwilligersdag 18 juni 
4. Najaarsevenement 10 september Neeltje Jans 

6. Informatie btw plicht 
7. Nieuwe statuten 
8. Nieuw huishoudelijk regelement 
9. Nieuwe regio indeling 
10. Opschonen ledenadministratie 
11. Wat verder ter tafel komt 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
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Notulen. 

1.Opening en vaststelling agenda. 

Hans opent de vergadering om 11:35 uur. 
 
2. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Mededelingen. 
Er zijn geen mededelingen. 
 
4.Notulen 27 november 2021 
Opmerkingen notulen: 

 Wilbert Eijsink toevoegen aan lijst aanwezigen 
 Het Tull en ’t Waal-adres op facturen kan tot verwarring leiden wie het moet betalen. Gaarne 

duidelijke richtlijnen. 
 Opslag van documenten in de ‘Cloud’ is aangekondigd maar er is nog geen vervolg aan 

gegeven. 
 Gerald en Michel vragen of La Bombe data en ook het archief daarop geplaatst kan worden. 

Frank zal uitzoeken hoeveel opslagcapaciteit beschikbaar is. 
 N.a.v. de begroting vraagt Harry of het geld gestort gaat worden André is de nieuwe 

penningmeester voor regio Zeeland. 
 18 juli moet zijn 18 juni (vrijwilligersdag) 
 Najaarsevenement is op zondag 11 september (en niet 10 sept zoals in de notulen) 
 Regionaal sleutelruimte. Zal met geïnteresseerde regio’s worden opgenomen. Slechts een 

enkele regio is geïnteresseerd. 
 9. Wvttk: Richard heeft niet toegezegd een presentatie te geven. Op verzoek wil hij wel een 

presentatie in elkaar steken en houden. Michel: wellicht een idee voor op een ALV om meer 
leden te trekken. 

Hiermee worden de notulen goedgekeurd. 

 

5.Clubactiviteiten 2022.  
Hans geeft toelichting op 4 landelijke activiteiten die gepland staan. 

Voorjaarsevenement Baarn, 10 april. 
 Het is belangrijk om je in te schrijven voor de rondleiding. De rondleiding is door het 

automuseum dat uitsluitend te bekijken is onder begeleiding (rondleiding). Vrij rondlopen is niet 
toegestaan. Dat is niet voor iedereen even duidelijk en moet nog eens helder gecommuniceerd 
worden. 

 Het is geen café-restaurant. Bestel van tevoren een lunch. Uitsluitend contante betaling. Frank 
en jan Willem hebben een achterdeurtje voor leden die daar geen rekening mee hebben 
gehouden. 
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Citro Classica, 30 april-1 mei 
 Frits heeft combitickets gevraagd. Daarmee wordt korting verleent op een totaalpakket t.o.v. de 

losse onderdelen. 
 Evert Jan geeft aan dat regio Twente veel hand en spandiensten verricht. 
 Tip: kom je kamperen, kom dan vroeg ivm te verwachten drukte. 
 Kees vertelt dat de clubs met stands verdeeld staan over 2 shelters (voormalige F16 ‘hangars’) 
 De handelaren staan buiten (regen?) 
 Wij hebben ook tussen de handelaren een stand, extra elektra aangevraagd. 
 Parkeren kan langs de strip, mits op tijd. De camping ligt relatief ver verwijderd van het 

feestterrein. 
 We hebben ook een scherm waarop de DS-club werving film geprojecteerd wordt. 
 Voor de stand bemanning is een schema opgesteld. We komen nog enkele vrijwilligers te kort. 

Evert Jan en Kees bieden aan om in te springen. Ook andere deelnemers zijn bereid om bij te 
springen als dat nodig is. 

Vrijwilligersdag, 18 juni: 
 Er zijn minimaal 50 deelnemers nodig om het schip uit te laten varen. 
 Voor 1 mei opgeven, we moeten ruim van tevoren aangeven met hoeveel personen we 

aanwezig zullen zijn. 
 Gevraagd wordt of er honden mee mogen? Hans zal navragen. 
 We monsteren aan in Muiden. Precieze tijd volgt nog. We zullen rond 18:00-19:00 weer terug 

zijn in de haven. 
 Ook met slecht weer is het goed toeven op het schip. Er is voldoende plek benedendeks. 

Oldtimer festival Zandvoort 28 mei 
 We hebben als club een stand op de paddock gevraagd. 
 Ook zijn kaarten aangevraagd voor de parade op het circuit. We kunnen dan op het circuit 

rijden met onze auto’s, slots van 20 minuten. 
 Nationale Oldtimer dag in Lelystad is op zondag 19 juni 

Najaarsevenement Neeltje Jans 11 september 
 We kunnen tot 10:00 het terrein oprijden en daar parkeren. Ivm veilighei van bezoekers is dat 

daarna niet meer mogelijk en moet op een gereserveerd deel van het parkeer terrein worden 
geparkeerd. 

 Het is wel zo dat als je op het terrein staat geparkeerd dat je pas na 15:00 uur kunt vertrekken. 
 Entree wordt digitaal. Als club kopen we collectief voor 650 leden een kaartje. Maximaal 2 

kaartjes per lid. Alle inzittenden meer dan 2 betalen het gereduceerde tarief van 12,50 (ipv 
26,00). 

 Er is een overdekte markt. 
 Flyer toevoegen aan het clubblad kan. Contact opnemen met Gerald. 
 Er is een Filmzaal beschikbaar. Bepalen wat we daar willen laten zien. 
 Catering: er is een speciaal menu (Dspecial?) voor de leden van de DS-club. 
 Neeltje Jans moet aansprakelijkheidsverzekering zelf regelen 
 Draaiboek beschikbaar in andere regio’s. Hans en Corstiaan bezoeken regio Zeeland om te 

helpen met de organisatie. 
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 Michel Coenen vraagt of regio Zeeland een aanbeveling kan doen voor hotels/ campings in de 
buurt voor leden die er een lang weekend van willen maken. 

 Site event: zelf oesters plukken. 
 Harry Hutjens maakt een afspraak met Hans Bohlmeijer om alles af te stemen  

 
6. Informatie btw plicht 

Frank Brunnekreeft neemt het woord. 
Inmiddels is er een verzoek van de belastingdienst tot aangifte van de omzet binnengekomen. 
De Traction Avant Club heeft dit alles al meegemaakt, daar kunnen we ons voordeel mee doen. 
Fehac ondersteunt het bezwaar tegen de belastingdienst. 
De belastingdienst gaat ervan uit dat alle activiteiten btw plichtig zijn.  
Hoe ga je met de verkoop van gebruikte  onderdelen om? Wellicht kan dit via het zgn. marge 
systeem.  
Nu de club met boekhoudpakket Exact werkt,  zijn alle handelingen heel makkelijk te boeken, 
inclusief bankkoppelingen. 
 
Regio’s. 
Alle facturen met BTW moeten juist op naam gesteld zijn: 
Citroen ID/DS Club Nederland, Waalseweg 35a, 3999 Tull en ‘t Waal. De facturen moeten naar een 
speciaal Exact e-maii adres geemaild worden. 
Frank maakt hier een instructie voor. 
Kees oppert om van elke regio een vereniging te maken zodat we onder de €20.000,- omzet blijven. 
De declaraties kunnen binnenkort met een nieuw formulier ingediend worden. Dit formulier is direct 
in Exact in te lezen. 
Voor opslag van documenten wordt Hidrive (dit is een cloud opslag medium) is voor alle regio 
toegankelijk. Via Hidrive kan elke geleding en regio de begroting inleveren via sjablonen. 
Harry Hutjens vraagt of dit alles makkelijk over te dragen is. 
D epenningmeester antwoordt dat dit beter gaat dan in de oude situatie. 
 
7.Nieuwe statuten 
Noodzaak is om de huidige statuten te herzien. Nieuwe versie moet wel werkbaar zijn. 
Corstiaan Sonneveld neemt alle punten stuk voor stuk door. 
3.1 Lid en of donateur? Moet elk lid een DS hebben of is alleen sympathie ervoor voldoende? 
Conclusie: situatie blijft zoals het er staat. 
9.4 Bindende voordracht. 
AlV kan het bestuur de bindende voordracht ontnemen. 
9.8 Het bestuur bepaalt zelf de taakverdeling. Nu: voorzitter wordt in naam benoemd. Dit laatste 
wordt geschrapt. 
9.9 Het bestuur blijft maximaal 2 termijnen van 4 jaar in functie. Rooster van aftreden invoeren. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet tegelijkertijd in 1 jaar aftreden. 
9.13 Continuïteitscommissie. Wat te doen bij belet? Dit is wettelijk verplicht. Deze commissie wordt 
door de ALV bepaald op het moment van een bestuurscrisis. 
11.2 tegenstrijdig belang. 
Geldt dit alleen voor bestuursleden of voor elk lid? Actie: Corstiaan aan notaris 
17.7 elektronisch stemmen (en vergaderen). Koppelen van digitale vergadering aan digitaal 
stemmen? 
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Wordt elke ALV zowel live als digitaal gehouden? 
18 niet echt van toepassing  
 
Te bespreken: 
De vereiste 2/3 aanwezigheid van de leden voor het nemen van ‘’belangrijke besluiten’’. 
Corstiaan neemt hiervoor contact op met notaris. Actie: Corstiaan 
Stellen we een Raad van toezicht in? Oftwel gaat de club een two-tier board of dualistisch 
bestuursmodel hanteren? 
 
Kunnen we de ACV meer status geven?  
De nieuwe statuten worden op de komende ALV niet behandeld i.v.m. overbezetting van notarissen. 
Streven is dit in september 2022 gereed te hebben. Er wordt een aparte ALV gepland om de 
aanpassingen in de statuten en het huishoudelijk regelement te bespreken. 
 
8.Nieuw Huishoudelijk regelement 
Nu: we werken met verouderde regels.  
Ook het Regio handboek is verouderd. Dit wordt aangepakt als het HHR klaar is. 
 
9.Nieuwe regio indeling 
Is een herindeling van de regio’s noodzakelijk? 
Er komt een artikelreeks in LBC. Ook moeten de plekken van bijeenkomst voor alle regio’s 
beschreven worden. 
Corstiaan doet een voorstel. Actie: Corstiaan 
 
10.Opschonen ledenadministratie 
Er ontbreek informatie pf informatie is foutief. 
Elke regio coördinator controleert de gegevens van zijn regio. 
 
11.Wvttk 
Frits Hoff. Hoe interesseren we jonge mensen om de DS in hun hartje te sluiten? 
Mark van der Zander antwoordt: stoppen met lange tourritten. 
Frits: duidelijk maken dat er activiteiten zijn voor elk wat wils. Voorjaarsrit: bomen bekijken, etc. 
Frank Brunnekreeft oppert om in oktober een D-day te organiseren: de dag dat de DS werd 
gelanceerd. 
 
12.Rondvraag 
Harry hutjens vraagt of er onderdelen uit het magazijn naar Zeeland kunnen. Kan dat? Ja dat kan. 
Frits Hoff vraagt of er een overzicht is met alle lezingen? De secretaris antwoordt dat die er is. 
Doehetzelfgarage. Wat mag dat kosten? €75,- per dag, €3,- per brug per dag. 
 
12.Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur. 
 


