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Concept Verslag  ALV Rijnlandse Ski Vereniging 2021 
 
Datum   :  woensdag 29 september 2021 
Plaats   : “De Eendenkooi” Kooikerplein 1 Zoeterwoude 
Tijd     :  20:00 uur 
Aanwezig  : bestuursleden, Hans van der Klaauw, Wil Menheere, Arnold van Dijk, Brigitte 

  Reiss  René Claringbould en 13 leden 
Afgemeld  : Kandidaat-Bestuurslid Susan van Trierum en 5 leden 

 

 
1.        Opening ALV door de voorzitter 

  
2.  Mededelingen bestuur/ingekomen stukken.   

- mail van Erik Kruyt over het omzetten van een één – naar een tweepersoonskamer 
tijdens het boeken van een reis. 
Deze mail kwam pas tijdens de rondvraag aan de orde omdat deze niet vermeld was 
bij de ingekomen stukken. De mail is wel besproken in de aan de ALV voorafgaande 
bestuursvergadering. We gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Volgens Ted 
(reizenadmin.) betekent het voorstel van Erik een systeemwijziging en dus kostbaar.

  
3. Concept–verslag ALV van 6 september 2020.  
 De ALV gaat akkoord met het verslag, behoudens een typefout, dat nu definitief is.  

 
4. Financieel jaarverslag 2020-2021  presentatie door Wil Menheere  

- Jaar is financieel positief afgesloten. Ondanks dat er geen reizen waren en 
noodzakelijke terugbetalingen ivm skifittrainingen die niet gegeven konden worden. 
Aan de andere kant zijn de bestuursvergoedingen gehalveerd.  
Victor: post ICT. Is er niets gebeurd?: antw Wil: deel aanpassingen dit jaar, rest 
volgend jaar. Door de corona was moeilijk te voorzien hoe het jaar financieel uit zou 
pakken, vandaar dat we voorzichtig zijn geweest. Budget (1.450,00 is voor website, 
leden- reizenadministratie). 
Erik: ook over ICT. Er is aan een deel van zijn wensenlijst tegemoetgekomen, dit heeft 
helaas echter ook weer nieuwe problemen veroorzaakt. (zie ook punt 6 ICT) 
Ted: teruggave reünie € 6420 waar staat dit. Wil: zie post nog te betalen posten 
pagina 4 Balans, volgend jaar pas verrekend op de Balans. Iei gereserveerd maar de 
reünies gingen niet door. 

 
5. Verslag van de kas–controle commissie 

(Leden: Elly Ravensbergen en Gemma Ranke, reservelid Willem Colijn) 
Voorstel tot decharge verlening voor het gevoerde financiële beleid 
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René leest de verklaring van de Kascommissie voor.  
Victor: jaarsaldi waren die  er wel en zijn ze gezien? Wil: de jaarsaldi zijn gezien. De 
achterliggende nota’s zijn niet opgevraagd.  
Hans: het komende jaar wordt de boekhouding op aanbeveling van de kascommissie 
omgezet naar een e-boekhouding. 
 
De vergadering verleent decharge aan het bestuur 

            
6. Beleidsverantwoording verenigingsjaar 2020-2021 

Inleiding door de voorzitter, Hans van der Klaauw  
- ongewoon jaar zonder reizen 
- we hebben geleerd  digitaal te vergaderen 
- groot compliment aan de reisbegeleiders dat ze ondanks alle onzekerheid 
doorgegaan zijn met het organiseren van prachtige reizen  
- blij dat we weer reizen kunnen aanbieden. Puntje van aandacht let op de 
plaatselijke bepalingen 

 Communicatie, media en evenementen door Arnold van Dijk 
Nieuwsbrieven en kick-off zijn doorgegaan. Eerder dan de kick-off waren 
evenementen dit seizoen helaas niet mogelijk. Nieuwsbrieven zijn kort maar er wordt 
daarin voor meer inhoud verwezen naar onze website. Daarop zijn ook alle vorige 
nieuwsbrieven te vinden. Arnold heeft pogingen gedaan om via regionale bladen 
meer bekendheid te geven aan onze vereniging. Maar kreeg geen respons.  Mogelijk 
wordt het toch gepubliceerd maar dat is niet vastgesteld. Suggesties van Tony (bellen 
met Van de Poel 
Hans vraagt de (aanwezige) leden om steun voor Arnold. Arnold heeft dringend 
iemand nodig die hem bijstaat op het gebied van Communicatie, media en straks 
weer evenementen. 
Victor: onze affiche bij Skicentrum Sassenheim is uit het zicht.  

 ICT door Hans van der Klaauw 
- verhoging budget naar € 1450. Waardering Ted en Erik voor hun werk. Maar we 
moeten wel aan het budget denken. ICT wordt overgenomen door Wil, Jan Adriaan 
en René. Overdracht wordt nog geregeld door Hans. Daarbij zal met projectie.com 
extra gekeken worden naar alle punten ter verbetering, wat moet wel en wat niet, de 
kwaliteitsborging en hoe de kosten berekend worden door projectie.com. 

 

7. Gewijzigde wetgeving door René Claringbould 
- Wet op de pakketreizen : verplichte aanvullende verzekering is noodzakelijk. Op 
advies van NSV hebben we gekozen voor de aanvullende verzekering bij AON. 
Victor: hoe zit het met aansprakelijkheid reisbegeleiders. Hans: Skivereniging is 
aansprakelijk.  
Anita : Hoe ligt de relatie RSKIV versus reisbegeleiders vast. Wil: Het is 
vrijwilligerswerk. Vrij zeker dat het goed vastligt. Maar we zoeken het nog even 
precies uit via NSV en koppelen dit terug met de reisbegeleiders. 
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Victor: hoe zit het met pakketreizen en BTW. Wil: Vereniging hoeft geen BTW af te 
dragen. 
- WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Noodzakelijk om de Statuten 

aan te passen. NSV heeft een stappenplan opgesteld.   
Victor: koppeling NSV met onze Statuten kan er uit. We zijn inderdaad een 
zelfstandige vereniging. We zoeken dat nog even uit. 

  

8. Aftredende bestuursleden: 
Hans van der Klaauw: voorzitter. Hans neemt afscheid van zijn functie en bedankt zijn 
collega bestuursleden. Toespraak Arnold: veel respect voor voorzitterschap van Hans. 
Hans draagt hamer over aan Brigitte. 
Brigitte Reiss: bestuurslid reizen. Brigitte Neemt afscheid van haar functie en stelt 
Susan voor als bestuurslid reizen. Hiermee wordt ingestemd door de ALV. Ook met 
het voorzitterschap van Brigitte wordt ingestemd door de ALV. 

  
Kandidaat bestuursleden: 
Brigitte Reiss: voorzitter. ALV akkoord. 
Susan van Trierum: bestuurslid reizen. ALV akkoord 

 
9. Begroting verenigingsjaar 2021 – 2022: presentatie door Wil Menheere 

Benoeming van kascommissieleden voor het jaar 2021 – 2022 
Begroting weer inclusief reizen. Extra door Lapland. Extra kosten door aanvullende 
verzekering aansprakelijkheid. Als we nu alle reizen door zouden laten gaan zouden 
we uitkomen op -/- € 3000. Canazei,  Wagrain en Andorra zijn nog kritisch.  Vroeger 
werd een minimum aantal van 20 deelnemers  per reis gehanteerd. Dit aantal 
hebben we verhoogd omdat anders de reizen een stuk duurder zouden uitvallen. 
Kosten ALV en nieuwjaarsborrel verlaagd om sluitende begroting te krijgen. 
Mogelijk probleem is het overlappen van sommige reizen. 
Ted oppert de mogelijkheid van uitstel van de inschrijftermijn. 
Erik: vraagt zich af waarom er niet meer begroot is voor ICT.  
Hans: er zijn veel credits verbruikt. Wil: fouten van anderen die aan ons in rekening 
zijn gebracht. Dat moet besproken worden met projectie.com. 
Wil vraagt Ted en Erik de correcties die gedaan moeten worden door fouten bij 
anderen goed met ons gecommuniceerd worden. 

 Begroting wordt vastgesteld door de ALV. 
Benoeming kascommissie (dankzij oplettendheid van Bram): Elly treedt af. Gemma 
wordt 1e lid, Willem  was reserve en wordt 2e lid. Tony meldt zich als reservelid (top!) 

 

10. Huishoudelijk reglement en vaststellen contributie (door Arnold) 
 - Toegevoegd aan HR: Contributie leden: wie betaalt wat. Lag nergens vast.  

Arnold van Dijk. Contributie moet elk jaar vastgesteld worden door de ALV. 
Afgelopen jaren niet gebeurd…Contributie wordt nu alsnog opnieuw vastgesteld: 
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Hoofdlid € 10,- ; gezinslid 7,50 en voor kinderen van 6 tm 15 jaar € 5,- en  gratis voor 
kinderen van 0 t/m 5 jaar. Afdracht NSV € 9,-. 

 
11. Reizen en coronamaatregelen 

Reizen besproken bij de begroting. Corona: wij volgen de landelijke wetgeving en de 
plaatselijke bepalingen. 
Gerhard: Oostenrijk hanteert maatregelen het hele seizoen. Zie ook info NSV!  
Voorstel van uit ALV om elke preünie aandacht geeft aan de maatregelen. 
Anita: coronamaatregelen van RSV moeilijk te vinden op onze website. 
Controleren QR-code wie doet dat. Moet nog beleid over worden gemaakt. 

 
12.  Voorstellen nieuwe reisbegeleiders en afscheid Bram 

Brigitte meldt dat Bram stopt als reisbegeleider. Toespraak Jaap (wordt een leuk duet 
met Bram). Volgens vastgestelde HR ontvangt Bram een halve reis. 
Richard van Dijk en Ellen van Rijn zijn nieuwe reisbegeleiders maar konden er helaas 
niet bij zijn 

  
13. Rondvraag en sluiting ALV 

Ted was in tegenstelling tot het bestuur erg positief over het aantal boekingen tot nu 
toe. Dat is een opsteker! Hopen dat deze lijn wordt doorgezet. 
Er waren ook heel positieve reacties over het reizenboekje. 
Erik had een mail gestuurd die bedoeld was voor behandeling tijdens de ALV  (zie 1) 

 
Aansluitend aan de ALV was er een themabespreking gepland die vanwege de 
tijdsoverschrijding van de vergadering helaas niet door kon gaan. Gebeurd op een ander 
moment.  

 
Aansluitend aan de ALV was er een gezellige borrel. 
 


