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Notulen ALV Citroen ID/DS Club Nederland 31 oktober 2020 
Lokatie: Van der Valk Hotel de Biltsche Hoek  
 

Aanwezig: 
Frank Wennekes, Adri Koorevaar, Dick Esselink, Ger van ’t Hoofd, Andries van Dort, 
Michel Coenen, Mark van der Zander, Albert Jan Bulder, Nico Hartog, Dik Jan 
Jaarsma, Kees-Jan Smit, Arjen Guikema, Geert de Kousemaeker, Erwin van den 
Berg, Piet van Vledder, Corstiaan Sonneveld, Victor Benschop, Corstiaan Sonneveld, 
Arthur Kerkhoff, Hans Bohlmeijer, Marc van Sambeek, Cees Peek, Richard Schmüll, 
Kees van der Donk. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Gerald Willemsen, Ron Hoen, Gerard van Ras, Rolph van de Burgt-Fritschy, 
Klaaseric Cuperus. 
 
Notulist 
Kees van der Donk 
 
Agenda: 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Notulen ALV 25 mei 2019 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester en financiële verslaglegging 2019 
7. Verslag kascommissie 
8. Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid 2019 
9. Verkiezing kascommissie 
10. Vaststellen contributie 2021 
11. Begroting 2021 
12. W.v.t.t.k. 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 
1. Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter opent de vergadering om 11.15 uur en vraagt de aanwezigen zich voor 
te stellen. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
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3. Mededelingen. 
Hans Bohlmeijer meldt dat hij thans waarnemend voorzitter is. Voor deze ALV is er 
geen nieuwe  
voorzitter voorgesteld omdat er geen genoeg leden aanwezig kunnen zijn. 
Op de komende ALV komt er een voorstel voor een nieuwe voorzitter. 
Verder is er een vacature voor een ledenadministrateur. 
De afgelopen maanden hebben we afscheid genomen van:  

- Bestuursleden Chris Hulsbus en André Groeneweg. Hiermee zijn er vacatures 
ontstaan voor 
De functies van voorzitter en ledenadministrateur. André blijft voorlopig zijn 
functie waarnemen. Het bestuur heeft besloten om de functie van 
ledenadministrateur geen deel meer te laten zijn van het bestuur. Hiermee 
komt het aantal bestuursleden op 5. 

- leden van de magazijncommissie Ian Hulsbus, Leon Juffermans en Eertwijn 
Oostendorp 

- Rob Hoen heeft te kennen gegeven dat hij gaat stoppen als webredacteur. 
Hiermee is er ook een vacature voor de webredactie en social media. 
Kees-Jan Smit meldt dat hij samen met Daan Huisman in social media 
commissie zit.  

- Herman Huis in t Veld neemt afscheid als instructeur van de cursus 
Hydraulique en de cursus Électrique. 

Een uitgebreid afscheid volgt later wanneer Corona perikelen dit mogelijk maken.  
Ger van ’t Hoofd vraagt hoeveel er leden er zijn. De penningmeester meldt dat er 
2331 leden binnenland zijn en 95 leden uit het buitenland.  
 
4. Notulen ALV 25 mei 2019. 
De voorzitter loopt de notulen per pagina door. Er zijn geen aan- of opmerkingen 
zodat de notulen zonder wijzingen aangenomen worden. 
 
5. Jaarverslag secretaris. 
De secretaris vat kort de activiteiten samen van het afgelopen lustrumjaar. 
De voorzitter vraagt alle aanwezigen een kort overzicht te geven van de activiteiten 
van de regio of commissie, waar men actief in is. 
Dirk Jan Jaarsma, regio Midden, meldt dat de opkomst bij lezingen wisselend, 
variërend van 5 tot soms 30 leden. 
De sleuteldag in Tull is goed bezocht. 
Ook Regio West, uit monde van Erwin van den Berg, houdt lezingen plus een 
sleuteldag. Dit jaar is er een toerrit geweest, begin oktober. Sinds een half jaar kan 
men gebruik maken van een mooie lokatie: een zaal bij een speeltuin, deze is groot 
genoeg en wordt gehuurd voor een aantrekkelijk bedrag. 
Bij regio Zuid (Mark van der Zander) is er een wisselend aantal aanwezigen op 
lezingen, wel zijn er veel ritten. In 2019 waren er weinig bezoekers bij de lezingen. 
Regio Noord (Ger van ’t Hoofd) kampt met een overvolle agenda, elke maand is er 
wel een activiteit. Men heeft geen vaste plek en is op wisselende locaties te gast. Er 
zijn 5 sleuteldagen geweest in 2019, met gemiddeld 20 - 25 auto’s/rit. Op 
sleuteldagen zijn er 10 - 12 auto’s aanwezig. 
Dit najaar is er een sleuteldag geweest, geheel volgens corona richtlijnen. 
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Mark van der Zander vraagt zich af waarom Zuid geen activiteiten mag organiseren, 
hoe doet Noord dat dan?  
Regio Zwolle (Arjen Guikema). In februari is de laatste activiteit geweest. De vaste 
lokatie Citrotech is geweldig, eind september is er een toerrit geweest naar het 
Eendenmuseum in Andijk. 
Noord Holland (Nico Hartog). Op dit moment is men met sleuteldagen gestopt omdat 
de ruimte te klein is. Er is een digitale pubkwis geweest, de gemiddelde opkomst 
bedraagt 20 -25 man, met de opmerking dat het wel altijd dezelfde groep is. Op de 
planning staat een activiteit in Amsterdam, om zo de grote schare andere leden in 
deze stad te benaderen. 
Michel Coenen stelt voor om een digitale lezing eerst in kleine kring te laten 
plaatsvinden, om deze later in grote kring uit te rollen. 
Voorzitter voegt toe dat dit ook voor andere presentaties vanuit Tull verzorgd kan 
worden, digitaal voor de hele club. 
Michel Coenen beheert het archief: verzamelen en delen van oud materiaal. Met het 
scannen is al eerder een start gemaakt, maar delen met anderen is lastig. vragen 
over de diverse uitvoeringen zijn er nauwelijks.  
Ook beheert Michel het Chapron/cabriolet register. Vele door Chapron gebouwde 
auto’s die in Nederland waren zijn nu Nederland uit. Ook vanuit Chapron zelf is er nu 
ondersteuning wat vragen over originaliteit betreft. 
Michel’s laatste lezing over de veiligheidsposter is half maart geweest.  
Nico Hartog vraagt of er digitale films over de DS beschikbaar zijn. Michel antwoord 
bevestigend: films, docu's, ook van clubevenementen. 
Voorzitter vraagt of er mogelijkheden zijn om digitale bestanden openbaar te maken. 
Michel antwoordt dat het aan de club is om dit te faciliteren. De redactie van de 
website vond dit in het verleden niet nodig. 
De clubwinkel (Frank Wennekes). Sinds kort is er samenwerking met magazijn wat 
verzenden betreft. Dit is in maart gestart. De webmaster moet dit gaan faciliteren 
(Marco Arens), maar men ondervindt tegenwerking. 
Wat kan bestuur hier aan doen?  
Magazijn (Albert Jan Bulder). Het laatste jaar zijn er veel wijzingen doorgevoerd, 
bijvoorbeeld de gebruikte onderdelen zijn nu goed gesorteerd. Ook is dit jaar gestart 
met het verzenden van onderdelen.  
Technische Commissie (Dick Esselink): de 10.000 km beurt in Antwerpen, die in 
maart van dit jaar gepland stond, is afgelast. 
Espace Technique Rob Lageveen is opnieuw ingedeeld, waarvoor ruimteslurpers 
zoals motoren en bakken gedemonteerd zijn. 
Technische ondersteuning op dinsdagen en zaterdagen zijn opgeschort. Vragen via 
e-mail  lopen door, zo’n 4 a 5 vragen per week. 
Verder is de TC bezig met het inrichten van een soort van minimuseum 
(dashboarden, speciaal gereedschap).  
Michel Coenen vraagt of dit museummateriaal mobiel gemaakt kan worden, zodat dit 
met lezingen gebruikt kan worden. 
Ambulance Coördinator Victor Benschop: Het museum voor Visser-ambulance is 
bezocht. Daarnaast heeft Victor lezingen gegeven in bijna alle regio’s. 
LBC redactie (Kees-Jan Smit). Redactie loopt goed, men is nu met 7 man. Erik Buis 
doet de foto’s, Rob Hoen de verhalen.  
Rob Hoen blijft actief binnen de redactie. 
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Frank Wennekes merkt op dat het extra dikke vakantie nummer veel nabesteld 
wordt. Helaas zijn ze nu op. 
 
6. Jaarverslag penningmeester en financiële verslaglegging 2019 
De penningmeester steekt van wal.  
De contributie incassering over 2019 is goed gegaan. 
magazijn: verkoop is lager, reden hiervoor is onbekend. 
Cijfers voor omzet clubwinkel: Frank Wennekes herkent de cijfers niet, de omzet 
moet volgens hem hoger liggen. 
LBC. Inkomsten uit advertenties over 2019 zijn omhoog gegaan, helaas zijn er voor 
2020 3 adverteerders afgehaakt.  
Archief: er zijn geen kosten gemaakt omdat de verzekeringspremie voor het archief 
over 2019 in de gehele premie van de club zit.  
Bestuur: post is hoog uitgevallen omdat een deel van de kosten over 2018 erin 
verwerkt is. 
Evenementen: het is een lustrumjaar geweest! 
De post ‘’overige kosten’’ bestaat uit kilometer declaraties.  
Er zijn overigens nog stallingplaatsen beschikbaar. 
Het resultaat over 2019 is helaas negatief. 
Victor Benschop vraagt waarom de huur voor 2021 omlaag gaat. Penningmeester 
antwoordt dat het budget voor 2020 te hoog was. 
En valt de club onder de zgn kleine ondernemersregeling? Penningmeester: nee dit 
is niet het geval. De verkoop van onderdelen is incl. btw. 
Voorzitter merkt op dat de btw kwestie zeer speelt onder de klassieke auto 
verenigingen. Met de FEHAC wordt dit uitgezocht. De club is een aantal jaar geleden 
door de belastingdienst vrijgesteld voor BTW afdracht. Of dit voldoende is voor de 
toekomst, is maar de vraag. In ieder geval melden we ons niet aan.  
Cees Peek meldt dat er zijn aantal clubs zijn die een aanslag hebben ontvangen, de 
DS club tot nu toe nog niet.  
In de huidige situatie zijn er aankopen met en zonder btw. De administratie is niet op 
btw ingericht. Wanneer er een aanslag komt kan de vereniging dit betalen.  
 
Tot slot meldt de penningmeester dat het resultaat de komende jaren negatief zal 
blijven. 
Ger van ’t Hoofd vraagt zich af waarom de uitgaven van de regio's veel lager zal zijn. 
Dit komt door de Corona crisis.  
 
7. Verslag kascommissie 
De kascommissie, uit monde van Nico Hartog, meldt dat alle vragen naar behoren 
beantwoord zijn. 
De belangrijkste bevindingen over 2019 zijn:  

- contracten van de stallingen zijn nu aanwezig 
- Magazijn: er is nog geen inzicht in verhouding verkoopprijs en kostprijs 
- de regio’s worden financieel gecontroleerd 
- achterstallige inningen, rekeningen uit 2018 staan nog open. 

Over het budget voor 2021: de inkomsten zijn lager door dalend ledental. 
De administratie is weer verbeterd, is transparanter en geeft een goed beeld. 
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Adviezen. 
De ledenadministratie verdient meer aandacht. Nico Hartog heeft met André 
Groeneweg de ledenadministratie van regio Noord-Holland doorgelicht. Er zijn veel 
fouten gevonden. Zijn tip is om dit voor elke regio te doen. 
LBC: voor 2019 zijn er contracten met de factuur meegestuurd. Helaas was dit voor 
sommige adverteerders aanleiding om ermee te stoppen. 
Social media: waarom maakt men geen werk van Instagram? Je bereikt hiermee een 
jonger publiek. 
Magazijn: per 1 januari 2020 worden de verkopen direct geregistreerd in de 
boekhouding. 
Dit geeft een duidelijke verbetering in de voorraadadministratie en in- en 
verkoopadministratie. Er is veel werk verzet in het magazijn met aantoonbare 
verbeteringen. Juiste kostprijzen blijft een aandachtspunt. Een ander aandachtspunt 
is het transparant vastleggen van bestedingslimieten bij inkopen. 
De kascommissie beveelt decharge aan. 
 
8. Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid 2019 
Voorzitter vraagt de vergadering toestemming tot discharge van de penningmeester. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
9. Verkiezing kascommissie 
Nico Hartog verlaat de kascommissie, Adri Koorevaar blijft erin. Er wordt een nieuw 
lid voor de kascie gezocht. Corstiaan Sonneveld meldt zich aan als nieuw lid. 
 
10. Vaststellen contributie 2021 
Voorgesteld wordt om de contributie gelijk te houden aan dit jaar. 
Nico Hartog vraagt welk percentage handmatig geïnd wordt. Penningmeester 
antwoordt dat €120.000 van de €135.000 via automatische incasso geïnd wordt. Dat 
lijkt veel maar ongeveer de helft hiervan moet alsnog met de hand geïncasseerd 
worden, bv door te laag saldo, verkeerde banknummers of verhuizingen. 
 
11. Begroting 2021 
De penningmeester ligt de begroting voor 2021 toe. 
Er zijn geen vragen. 
 
12. W.v.t.t.k. 
Er zijn geen punten. 
 
13. Rondvraag  
Michel Coenen. De moodfilm: presentatie is low key geweest. Wel heeft Autoweek 
Classic er aandacht aan besteed. De film zou op het voorjaarsevenement op 
Landgoed Twickel gepresenteerd worden, samen met folder. Promotie van de club 
op oldtimer evenementen, het is allemaal niet doorgegaan.  
Richard Schműll vindt dat het bestuur verder moet nadenken over promotie van de 
club, o.a. op social media.  
Michel Coenen: toekomst brengt veel veranderen met zich mee voor klassieke 
auto’s. 
Hoe houden we deze rijdend!  
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Richard: samen met de FEHAC, alleen opereren heeft geen zin. De DS club heeft 
van alle clubs wel een grote impact. 
Victor Benschop meldt dat Anne Lobbes van Citroen Nederland naar Hyundia is 
overgestapt. 
Wat kunnen we als club nog doen in deze corona tijd? We moeten brainstormen om 
iets in het voorjaar te gaan doen. 
Voorzitter meldt dat dit op de komende ACV dit aan de orde komt. 
Geert de Kousemaeker komt met een aanbeveling: binnen het bestuur moet er een 
COVID19 coördinator komen. Wat kan er wel in samenhang met COVID19? Er kan 
best veel! Het bestuur moet voortouw nemen om aan te geven wat de richtlijnen zijn. 
Bijvoorbeeld een drive-in bioskoop?  
De club is zeer regionaal georganiseerd, een COVID19 coördinator moet landelijk 
bekend gemaakt worden. 
Frank Wennekes: Op Facebook van de club is het plaatsen van een reactie niet 
mogelijk. Naast de Facebook pagina van de club worden nieuwe pagina opgericht 
om zelf zaken te kunnen plaatsen.  
Kees-Jan Smit vertelt dat er onderwerpen worden geplaatste die deels op de website 
staan. De redactie plaatst alleen zaken waarvan men vindt dat deze aandacht 
behoeven. 
Facebook is inderdaad afgeschermd. Leden kunnen niets plaatsen. 
Er is een korte discussie of leden wel of niet mogen plaatsen 
Adri Koorevaar mist de rubriek evenementen in LBC. Kees-Jan beantwoordt dat dit 
komt omdat er geen evenementen zijn. 
Nico Hartog: bij de CX club staat het lidmaatschap van de FEHAC ter discussie. 
Weet iemand wat er speelt? Het blijkt een kwestie van geld te zijn. 
Victor Benschop ziet geen rode broeken. Daarmee is de DS club is geen kakkineuze 
club. 
Richard Schműll: DS vaardige garages: kan elke regio een update maken? 
Michel Coenen: er is een lijst van DS garages in het buitenland. Kan deze door de 
FEHAC gecontroleerd worden? Volgens Richard Schműll wordt dit lastig. Wellicht 
een taak voor de ACI?  
Marc van der Zander meldt dat hij in de hoedanigheid als regio coördinator Zuid deze 
vraag niet heeft ontvangen. Richard: deze e-mail is 2 weken geleden verstuurd. Hij 
gaat dit na. 
 
14.sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering om 13.00 uur. De lunch wordt geserveerd. 
 


