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Notulen ALV 29 mei 2021 
 

Aanwezig: 
Nico Hartog, Victor Benschop, Corstiaan Sonneveld, Mark Postma, Frank Wennekes, Jan 
Janssens-Baan, Dick Esselink, Eertwijn Oostendorp, Jacques Geel, Dick Berkman, Frank 
Brunnekreeft, Paul Cornips, Arthur Kerkhoff, Gerald Willemsen, Eltine Kampen, Rolph van 
de Burgt, Ian Hulsbus, Hans Bohlmeijer, Marc van Sambeek, Cees Peek, Richard Schmüll, 
Kees van der Donk. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Chris Hulsbus, Adri Koorevaar, Michel Coenen en Imke Oostkamp. 
 
Notulist 
Kees van der Donk 

Agenda. 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Notulen ALV 31 oktober 2020 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester en financiële verslaglegging 2020 
7. Verslag kascommissie 
8. Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid 2020 
9. Verkiezing kascommissie 
10. Vaststellen contributie 2022 
11. Begroting 2022 
12. Verkiezing bestuursleden waaronder een nieuwe penningmeester 
13. W.v.t.t.k. 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 
Notulen. 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
De (vice-)voorzitter opent de vergadering om 11.05 uur en heet iedereen welkom.  
Ian Hulsbus merkt op dat de nieuwe bestuursleden niet van te voren zijn aangekondigd 
en dat daarom volgens het huishoudelijk regelement deze verkiezing niet kan 
plaatsvinden. De leden moeten vooraf weten wie er kandidaat gesteld wordt om zo een 
mening te kunnen vormen. Eertwijn Oostendorp deelt deze mening. Verder mist Eertwijn 
de jaarverslagen en het verslag van de kascommissie. 
De secretaris meldt dat er geen jaarverslag is omdat er in 2020 nauwelijks activiteiten 
hebben plaatsgevonden. 
De penningmeester antwoordt dat de financiële jaarstukken er wel opstaan. Verder wordt 
het verslag van de kascommissie nooit vooraf gepubliceerd. 
 
 
2. Ingekomen stukken. 
Er is een e-mail van de FEHAC binnengekomen over de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen). Hier komen we in de Wvttk op terug. Daarnaast is er een bericht van 
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de FEHAC over btw afdracht van oldtimer clubs. De belastingdienst is een campagne 
gestart. Ook dit wordt toegelicht bij de Wvttk. 
Ook is er nieuws over het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed). Richard Schmüll zal 
daar straks meer over vertellen. 

 
 

3. Mededelingen. 
Voor deze vergadering hebben zich afgemeld:  
Chris Hulsbus, Adri Koorevaar, Michel Coenen en Imke Oostkamp. 

 
4. Notulen ALV 31 oktober 2020 
Eertwijn Oostendorp merkt op dat de voorzitter in feite de vicevoorzitter is. De secretaris 
antwoordt dat de notulen het over de voorzitter van de vergadering hebben. 
(Vice-)Voorzitter meldt dat het doel is om op de komende ALV een kandidaat voorzitter 
voor te stellen. 
Verder meldt Eertwijn Oostendorp dat zijn vertrek uit de magazijncommissie niet 
vrijwillig is geweest. Ian Hulsbus beaamt dit. 
Ian Hulsbus weet nog steeds niet waarom hij het veld heeft moeten ruimen. Voorzitter 
antwoordt dat er een conflict ontstaan was tussen Technische Commissie en Magazijn 
Commissie. Het bestuur heeft getracht beide partijen bij elkaar te brengen en heeft een 
keuze gemaakt in het belang voor de club. Daarbij hebben diverse personen het veld 
moeten ruimen. Duidelijk is dat dit een bijzonder vervelende periode is geweest. 
Gezien de staat van dienst vindt Eertwijn Oostendorp dat deze personen het recht 
hebben om uitleg hierover te krijgen. 
De complete TC en magazijncommissie, behalve de heren Juffermans, Hulsbus en 
Oostendorp dreigde op te stappen als het bestuur geen partij zou kiezen. 
In het belang van de club is het bestuur hierin meegegaan en hebben bovengenoemde 
personen uit de magazijn commissie gezet. 
Eertwijn Oostendorp betreurt het zeer dat er geen gesprek is geweest tussen betrokken 
partijen. 
Rob Hoen blijft toch aan als web redacteur. 
 
Frank Wennekes meldt dat de genoemde samenwerking tussen clubwinkel en magazijn 
(pagina 3) er niet meer is. 
Frank voelt zich niet door het bestuur ondersteunt en legt zijn taken neer. 
 
Dick Berkman vindt dat de club er niet best voor staat en dat een voorzitter absoluut 
nodig is om de club bij elkaar te houden. Deze persoon zal veel tijd in deze functie 
moeten steken om de club op de rit te houden. Het gebrek aan onderling contact werkt 
deze frictie in de hand. 
De (Vice-)voorzitter beaamt dit. 
 
Frank Wennekes vindt zich weer niet in de cijfers van de clubwinkel en hij eist dat dit 
rechtgezet wordt. 
De penningmeester begrijpt deze opmerking niet omdat de cijfers in de exploitatie van 
de club en clubwinkel gelijk zijn.  
Frank Wennekes vindt het vervelend dat het niet zichtbaar is dat de clubwinkel winst 
maakt. De verdeelsleutel van de huur drukt zijn inziens te zwaar op de cijfers van de 
clubwinkel. 
 
 
5. Jaarverslag secretaris. 
Door corona zijn er nauwelijks activiteiten geweest. Een verslag is er daarom niet. 
Het bestuur is vooral bezig geweest met de controverse tussen diverse commissies en 
betreurt de afloop. 
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Hopelijk brengt de zomer en de verwachte beëindiging van de coronabeperkingen de club 
weer bij elkaar. 
 
Viktor Benschop vindt dat we zaken bij naam en toenaam moeten benoemen. Door 
eerder onvrede te signaleren kunnen we voorkomen dat we moeten kiezen tussen 
mensen. Commissieleden zijn het vaak niet eens met elkaar. Leg deze onenigheid vast, 
met naam en toenaam, zonder een oordeel te hebben wie gelijk heeft. Dan kunnen we 
dit in een latere ALV bespreken.  
Viktor sluit zich aan bij de opmerking van Dick Berkman dat een nieuwe voorzitter de 
takt en tijd moet hebben om deze confrontaties te vermijden. 
(Vice-)voorzitter merkt op dat deze punten juist op een ACV naar voren moeten komen. 
Viktor vraagt aan de secretaris of hij zijn standpunt duidelijk heeft gemaakt. Secretaris 
beaamt dit maar merkt op dat hij het niet met hem eens is. Het bestuur maakt keuzes, 
ook als het over mensen gaat. Het is dan aan de ALV om er iets wel of niet mee te doen. 
 
 
6. Jaarverslag penningmeester en financiële verslaglegging 2020. 
De inkomsten uit de contributie is gedaald door een dalend ledenaantal. 
Er is over het afgelopen boekjaar 2019 - 2020 een terugval van 80 leden. 

Magazijn. 
Met ingang van 2020 wordt de in- en verkoop in Exact verwerkt. De verkoop is over 2020 
gedaald t.a.v. 2019.  
Kosten bestaan met name uit km-vergoeding en verzekeringen. 
 
Clubshop. Verkoop is flink gestegen.  
 
LBC. Er zijn extra kosten gemaakt door het extra zomernummer.  
Advertentie inkomsten lopen terug.  
 
Archief.  
Er is nieuw materiaal aangeschaft. 
 
Bestuurskosten. 
Deze vallen lager uit door minder activiteiten. 
Wel is er een promotiefilm gemaakt en is er een onderzoek uitgevoerd naar de positie 
van de club ten aanzien van BTW afdracht. 
De kosten voor internet zijn gestegen door her- en verbouw van de website. 
Frank Wennekes vraagt zich af of de kosten hiervoor niet lager had kunnen zijn door 
meer gecoördineerd samen te werken. 
De kosten voor de regio’s zijn uiteraard ook lager. 
 
Technische Commissie. 
Er zijn geen cursussen gegeven. Dick Esselink verteld. Het cursus materiaal is vernieuwd. 
Espace Technique Rob Lageveen is opgeruimd en opnieuw ingedeeld. Er zijn nieuwe 
werkbanken en een compressor aangeschaft. 
De opbrengst uit stalling van auto’s is lager uitgevallen. Er zijn minder auto’s gestald, er 
is nog plaats! 
Uiteindelijk is het resultaat van €4.000 positief uitgevallen. 
Dick Berkman vindt dat het verslag op een ander manier gepresenteerd moet worden  
zodat de resultaten van de diverse geledingen inzichtelijker worden wat motiverender 
werkt. De  huidige opzet van het verslag spreekt niet aan. Iedereen wil zien wat zijn 
inspanningen oplevert. 
De penningmeester is het hier mee eens. De vaste toeslag van kosten werkt 
onduidelijkheid in de hand. Gebrek aan tijd heeft ervoor gezorgd dat ombouw van dit 
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systeem nog niet zover is. De administratie  van de clubwinkel moet eigenlijk ook in 
Exact.  
 
Balans. 
Er is een eigen vermogen van €779.000. De vereniging heeft een gezonde financiële 
positie. Als we ervan uitgaan dat het ledenbestand blijft dalen, zullen we dit bedrag in de 
toekomst zeker nodig hebben. 
Eertwijn Oostendorp merkt op dat de som van de getallen over 2019 in het resultaten 
overzicht niet overeen stemmen met het bedrag van het resultaat. (nawoord secretaris: 
de kosten van uitgaven voor het clubblad en algemene kosten wijken inderdaad af, maar 
het resultaat van het boekjaar 2019 blijft onverminderd -/- €3.146) 
 
Jacques Geel vraagt hoe de voorraden worden geteld. Penningmeester antwoordt dat de 
voorraad van gebruikte onderdelen een theoretische waarde heeft van 85% van de 
verkoopprijs. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat elk onderdeel een waarde krijgt 
waarna er één grote correctie op de inkoopwaarde gaat plaatsvinden. 
 
Viktor Benschop vraagt zich af wat er gebeurt als onze onderdelen over bv 5 jaar niets 
meer waard zijn. Penningmeester antwoordt dat dit ten laste komt van de winst- en 
verliesrekening of dat dit rechtstreeks van het vermogen wordt afgeboekt. 
Conclusie is dat de vereniging er belang bij heeft om de voorraad niet te hoog te 
waarderen. 
Als voorbeeld haalt de penningmeester aan dat de clubwinkel de voorraad heeft 
geïnventariseerd. Hieruit bleek dat de actuele waarde bijna het dubbele is van de waarde 
die volgens bovengenoemde methode is berekend. 
 
 
7. Verslag kascommissie. 
Adri Koorevaar is helaas niet aanwezig. Kascie lid Corstiaan Sonneveld neemt het woord 
en meldt dat de cijfers overeenkomstig zijn met de cijfers die de penningmeester heeft 
gepresenteerd. 
Wel zijn er een aantal opmerkingen. 

- Het budget wordt op een merkwaardig tijdstip vastgesteld (in het eerste kwartaal 
van het jaar). Dit zou aan het einde van het jaar moeten zijn. 

- Het archief. De waarde is inmiddels aanzienlijk en is ook voor dit bedrag 
verzekerd. De vraag is wie de eigenaar is van het archief. Het ligt namelijk op een 
privé adres. Voorzitter antwoordt dat de club de eigenaar is maar uit voorzorg is 
dit bij de archivaris is ondergebracht. Penningmeester stelt voor om het eigendom 
op papier te zetten. 

- De declaraties. Hier moet een richtlijn voor komen, vooral wat betreft . 
- Voorraden. Het is niet duidelijk wat de daadwerkelijke waarde is. De verwachting 

is dat door gebruik van Exact dit komend jaar wel bekend wordt. 
- Tenslotte bedankt Corstiaan Marc voor alle inspanningen de afgelopen 4 jaar. 

Corstiaan verzoekt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 
2020.   

 
 
8. Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid 2020. 
De ledenvergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge. 
 
 
9. Verkiezing kascommissie. 
Voor het komend jaar is er een nieuw lid voor de kascommissie nodig. Adri heeft zijn 
termijn erop zitten. Corstiaan mag nog een jaar. Dick Berkman biedt aan om komend 
jaar lid te worden van de kascommissie. 
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10.  Vaststellen contributie 2022. 
De contributie blijft ongewijzigd: €60,- met €5,- korting bij automatische incasso. 
Leden in het buitenland betalen €75,- 
 
 
11.  Begroting 2022. 
Zoals de kascommissie al vaststelde, blijft het merkwaardig om in maart 2021 het 
budget voor 2022 te maken. 
Een aantal zaken heeft de penningmeester meegenomen: 

- Hogere huur van 5% 
- Lager aantal leden, maar minder dan in 2021 ingeschat 
- Magazijn- en clubwinkelomzet niet te hoog inschatten 

Het blijft glazen bol werk. Het resultaat kom al met al op een ingeschatte negatieve 
waarde van €3.500. 
 
 
12.  Verkiezing bestuursleden waaronder een nieuwe penningmeester 
De secretaris leest voor uit de statuten. 
Een kandidaat voor het bestuur kan door 5 leden voorgedragen worden of door het 
bestuur zelf. Hoewel de wisseling vooraf aangekondigd is, verdient deze manier geen 
schoonheidsprijs en kan dit in de toekomst beter door vooraf de kandidaat bestuursleden 
met naam te convoceren. 
Nieuwe penningmeester Frank Brunnekreeft stelt zichzelf voor. Frank is nu met pensioen 
is heeft veel ervaring met de combinatie verenigingen en administratie. 
Tweede kandidaat voor het bestuur is Corstiaan Sonneveld. Ook hij is met pensioen. 
Corstiaan ziet graag een ALV die naar de toekomst gericht is, er zijn nog veel zaken die 
voor verbetering vatbaar zijn. 
Het komend jaar gaat Corstiaan actief in gesprek met leden en regio’s. 
Bestuursleden Richard Schműll, Cees Peek, Hans Bohlmeijer en Kees van der Donk 
verlengen hun periode. 
Dick Berkman maakt bezwaar en stelt voor de nieuwe bestuursleden ad interim te 
benoemen en bij de volgende ALV deze benoeming definitief te maken. Dick Esselink 
stemt hiermee in. 
Frank Brunnekreeft merkt op dat in dat geval de vorige penningmeester in functie moet 
blijven. Secretaris meldt dat de procedure volgens de statuten verloopt, hoewel het op 
deze manier geen schoonheidsprijs verdient. 
Victor Benschop vraagt waarom het niet kan op de manier zoals Dick Berkman voorstelt. 
Frank antwoordt dat dit op vele praktische bezwaren stuit. Daarnaast kan de ALV nu 
beslissen over de benoeming. Een variant waarin Marc van Sambeek naast Frank 
Brunnekreeft het penningmeesterschap uitoefent is niet wenselijk. 
Wanneer een nieuwe voorzitter bekend is, wordt deze in een volgende ALV geïnstalleerd 
volgens vastgelegde procedure.  
(Vice)-voorzitter brengt dit ter stemming: Frank Brunnekreeft en Corstiaan Sonneveld 
worden bestuursleden als respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid. 
Secretaris brengt als eerste ter stemming wie tegen deze benoeming is. Geen enkel lid is 
hier tegen. Vervolgens onthouden zich 2 leden van stemming waarmee automatisch de 2 
nieuwe bestuursleden benoemd zijn. 
 
 
13. W.v.t.t.k. 
 
De FEAHC voert een procedure tegen de belastingdienst om BTW heffing over contributie 
te voorkomen. 
Cees Peek licht toe. Een aantal oldtimer verenigingen zijn aangeschreven door de 
belastingdienst. De DS club is nog niet aangeschreven. Een reden hiervoor kan zijn dat 
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we in het verleden hierover contact hebben gehad, waarbij de belastingdienst de club 
heeft vrijgesteld van BTW. Dit geeft geen garantie voor de toekomst. Omzet van het 
magazijn en clubwinkel gaat sowieso belast worden met BTW. 
Hopelijk komt de contributie buiten de BTW plicht te vallen, omdat volgens de FEAHC 
klassieke auto’s als cultureel erfgoed aangemerkt worden. De FEHAC neemt hierin het 
voortouw als woordvoerder voor alle oldtimer clubs. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een digitale financiële administratie en voorraadbeheeer 
waardoor we ons beter kunnen wapenen tegen een eventuele aanslag. 
 
14. Rondvraag. 
Corstiaan Sonneveld meldt dat hij nu in het bestuur zit en daardoor geen functie kan 
vervullen in de kascommissie. Er moet een nieuw lid komen voor de kascommissie. 
Marc van Sambeek wil deze functie niet oppakken omdat het zijns inziens niet goed is zo 
kort na zijn penningmeesterschap de cijfers te controleren. 
Deze vacature blijft staan, het bestuur zal voor aanvulling zorgen. 
Frank Wennekes vraagt zich af aan wie het zijn taken kan overdragen. Het bestuur komt 
hierop terug. 
Richard Schmull bedankt de ALV voor het vertrouwen dat hij de komende 4 jaar weer 
gekregen heeft. 
Eertwijn Oostendorp vraagt of de aan het begin van de vergadering aangekondigde uitleg 
over de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en het NRME (Nationaal 
Register Mobiel Erfgoed) alsnog ter sprake kunnen komen. 
 
WBTR. 
Corstiaan Sonneveld volgt namens het bestuur een stappenplan inzake de WBTR, de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van 
onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Dit stappenplan wordt begeleid 
voor het IVBB (Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen). Deze wet wordt per 1 
juli 2021 van kracht. Heel urgent is het voor de club niet want er wordt besturen 5 jaar 
gegund om hieraan te voldoen. De DS club heeft statuten, een huishoudelijk regelement 
en een kascommissie waardoor we voor een groot deel voldoen aan deze wet. 
 
Tot slot een korte uitleg over het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed). Richard 
Schmüll vertelt. Dit is een deel van de Mobiele Collectie Nederland, dat weer 
gesprekspartner is van Rijksdienst cultureel erfgoed, dat weer onder OCW valt. 
Krijgt een andere status doordat dit gekoppeld gaat worden met het RDW. 
Dit betekent dat het NRME gekoppeld wordt aan een basisadministratie. Dat kan 
voordelen opleveren als je bijvoorbeeld met je DS een milieuzone inrijdt. De 
toezichthouder kan dan zien dat de auto mobiel erfgoed is.  
Het RDW register was enorm vervuild wat gegevens van DS-en betreft (550 
benamingen!) en is nu opgeschoond door assistentie van enkele leden. 
Koppeling aan een basisadministratie kan voordelen opleveren met een mogelijke 
discussie met de belastingdienst. 
We zijn immers hoeders van mobiel erfgoed en geen goedkope-auto-rijders-want-ouder-
dan-40-jaar. 
 
 
15.  Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 13.58 uur…. 

 
 
 
 


