
 

Jaarverslag Vereniging 2021 

Jaarverslag Citroën ID/DS Club Nederland 2021. 
 
Ook in dit jaar heeft het corona virus korte metten gemaakt met de activiteiten. De 
nieuwjaarsbijeenkomst en voor- en najaarsevenementen sneuvelen beide. 
Citro Classica en de vrijwilligers dag worden verplaatst naar 2022. 
Op 25 april vond een cirkelrit of zwaairit plaats. Hierbij blijft iedereen in zijn auto en kan dit evenement 
corona proof gereden worden. 
De rit ging over de  Apeldoorn – Vierhouten – Garderen. Een deel van de auto’s rijdt het traject rechtsom 
rijdt en het andere deel linksom. De opkomst was groot. 
 
Op 29 mei vond de ALV plaats via Zoom. 
Dat Zomen garantie is voor langdurige vergaderen bewijst de duur van deze ALV: 3 uur. 
 
De btw kwestie dringt zich verder op. Klassieke auto verenigingen zijn in het vizier van de 
belastingdienst. Over contributie en magazijnverkoop zal wellicht btw afgedragen moeten worden. 
FEHAC en KNAC ondersteunen de verenigingen  in deze strijd. 
De administratie van de club  wordt btw proof gemaakt. 
 
Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) krijgt nu ook een wettelijke status zodat bijvoorbeeld 
duidelijk is welke auto zich in een milieuzone mag begeven. 
Hiervoor moet de basisregistratie van het RDW op orde gemaakt worden. De handelsbenaming van de 
Citroen ID/DS (550 varianten!) wordt i.s.m. TC opgeschoond. 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de club wordt er een online lezing gegeven. Michel Coenen vertelt 
op 16 juni via Zoom over de 50 veiligheden van de DS. 
 
Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). 
Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels 
opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet 
voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities 
en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. 
 
Sinds 1 januari 2021 hoeven voertuigen van 50 jaar of ouder niet meer APK gekeurd te worden. 
De inspectielijst (alternatieve APK checklijst) is vrijdag 26 november besproken met FEHAC, 
KNAC en Bovag.  
 
Het systeem van de Partnergarages gaat op de schop. Het aantal Partergarages daalt gestaag en 
behoefte aan DS gespecialiseerde garages is groot, zeker nu meer en meer leden niet meer zelf 
sleutelen. 
 
Namens het bestuur, 
 
Kees van der Donk 
 
 


