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Concept Verslag  ALV Rijnlandse Ski Vereniging 2020 
 
Datum   :  woensdag 6 september 2020 
Plaats   : “De Eendenkooi” Kooikerplein 1 Zoeterwoude 
Tijd     :  15:00 uur 
Aanwezig  : bestuursleden, Hans van der Klaauw, Wil Menheere, Arnold van Dijk en 

René Claringbould 
23 leden: zie presentielijst. 

Afgemeld  : Bestuurslid Brigitte Reiss en 9 leden 

 

 
1.         Opening door de voorzitter 

            De voorzitter heet iedereen welkom. Vanwege corona is er dit jaar helaas geen diner. Dit en 
de corona verklaren waarschijnlijk de geringe opkomst.  

  
2.  Mededelingen bestuur/ingekomen stukken 

- Mail van Piet: betreft het antwoord van Meerkerk (busvervoerder) op onze mededeling dat 
RSV dit jaar geen reizen organiseert. Meerkerk heeft aangegeven wel te willen rijden. Er zijn 
leden die bereid zijn iets te organiseren. Het bestuur stelt dit initiatief op prijs maar 
uitdrukkelijk op voorwaarde dat er uit naam van onze skivereniging geen reizen georganiseerd 
worden, totdat er weer groen licht gegeven wordt. Reizen die nu georganiseerd worden zijn 
voorlopig op eigen initiatief en voor eigen risico. 
- Mail van Paul Groenen: verzoek om voorrang voor een eenpersoonskamer wanneer er 
sprake is van medische noodzaak. Zie 7. 
- Mail van  Hans en Ria Looijesteijn: wat gebeurt er met het bedrag dat gereserveerd is voor 
de reünies, aangezien die niet zijn doorgegaan. Zie 7.  

 
3. Concept – verslag ALV van 22 mei 2019  

René heeft het verslag van 2018 gestuurd. Hij zal het juiste verslag naar alle leden sturen met 
een link in de volgende nieuwsbrief. 

 
4. Financieel jaarverslag 2019-2020 door Wil Menheere : 

Balans en toelichting.  
Staat van Baten en Lasten en toelichting. 
Vraag: 
- wat is de reden van het gunstige resultaat t.o.v. 2018? 

Op basis van de cijfers is duidelijk dat dit ligt in lagere lasten bestuurskosten en hogere 
opbrengst skireizen. 

Verzoek: 
- Baten en lasten samen met begroting presenteren nu moet je op 2 pagina’s kijken. 

Dit verzoek zal voor volgend seizoen worden gehonoreerd. 
 

5 Verslag van de kas–controle commissie 
Leden: Gemma Ranke en Jan Adriaan Leegwater; reservelid Elly Ravensbergen. Omdat 
Gemma verhinderd was heeft Elly met Jan Adriaan de kascontrole gedaan.  
Jan Adriaan: controle door de KC heeft plaatsgevonden. Er zijn geen onduidelijke uitgeven of 
andere onjuistheden gevonden en er is antwoord gegeven op alle vragen. De rapportage 
hebben we gezamenlijk met de penningmeester geoptimaliseerd zodat deze goed leesbaar is 
voor een ieder. 
Er is geen steekproef gedaan op de onderliggende stukken daar het een digitale overleg 
betrof middels teams.  
(De stukken zijn digitaal beschikbaar maar hier is niet naar gevraagd) 
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De kas-commissie adviseert decharge en sluit af met het advies om over te stappen van Excel 
naar een boekhoudprogramma. 

  
Voorstel tot decharge verlening voor het gevoerde financiële beleid 
De ALV verleent decharge 
 

            Benoeming van kascommissieleden voor het jaar 2020 – 2021 
Gemma Ranke en Elly Ravenbergen zijn de kas-commissieleden voor 2020-2021. Willem 
Colijn is reservelid. 
 

6. Begroting verenigingsjaar 2020  – 2021 
 Presentatie door Wil Menheere 
 De begroting is anders dan anders ivm geen reizen door corona. 
 Hierdoor een negatief resultaat van € 1.100,00.  

Voorstellen van uit de ALV (die geweldig meedacht in deze voor iedereen verwarrende tijden, 
complimenten!):  
- eigen bijdrage voor de nieuwjaarsbijeenkomst € 10,00 pp. ALV gaat hiermee akkoord. 
- ALV gaat ook akkoord met een verhoging van het budget voor de lCT van de 

ledenadministratie, waar nog een flinke wensenlijst openstaat, van € 800,00 naar € 
1.450,00 € (=begroting ICT ledenadministratie van vorig boekjaar). 

 
Ledenadministratie (Erik): kosten door opzeggingen ivm niet doorgaan van de reizen: ca. € 
200,00 
Verzoek van uit de ALV: Andere indeling van de begroting zodat hij makkelijker leesbaar is. 
 
De ALV keurt de begroting met aanpassingen goed. 

 
7. Beleidsverantwoording verenigingsjaar 2019 – 2020 

Inleiding door de voorzitter, Hans van der Klaauw  
Terugblik op reizen en sneeuwfit en WJR door Brigitte  
Wegens vakantie van Brigitte volgt de terugblik via de nieuwsbrief 

 Communicatie, media en evenementen door Arnold van Dijk 
 In november van dit jaar zullen de leden van RSV gevraagd worden een enquête in te vullen 
zodat we een beter beeld kunnen vormen wat de leden, behalve het organiseren van reizen 
en skifit, verwachten van hun vereniging. Advies hierbij van de ALV: 
- In de aankondiging moet duidelijk het belang voor de vereniging van de enquête worden 

toegelicht 
- Omdat vaak alleen van de hoofdleden van een gezin of stel het emailadres bekend is is 

het voorstel in die situaties meerdere keren per adres te laten antwoorden. En een oproep 
in de nieuwsbrief om toch vooral je emailadres  door te geven via de website. 

 
De vraag over de gelden voor de reünies: Voor de vereniging zijn de reünies van groot belang. 
Samenkomsten naast de reizen zijn een onmisbaar onderdeel. Dus als het mogelijk is moeten 
de reünies doorgaan. De leden die in 2019 met  een RSV-reis zijn mee geweest en voor wie 
voor 1 mei 2020 geen reünie georganiseerd is krijgen het daarvoor gereserveerde geld 
teruggestort. 
 
De vraag om voorrang voor een eenpersoonskamer wanneer er sprake is van medische 
noodzaak: het bestuur vindt de vraag heel begrijpelijk maar kan geen precedentwerking 
toestaan en blijft bij het standpunt tav de eenpersoonskamers en het boeken van reizen in het 
algemeen: wie het eerst komt die het eerst maalt”. Vaak is het wel mogelijk dat 
reisbegeleiders ter plaatse met de hotels nog nadere afspraken kunnen maken over de 
kamerindeling. 
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8. Meerjarenbeleidsplan (MJBP) en Huishoudelijk Reglement (HR) 
Presentatie Arnold van Dijk 
MJBP is vastgesteld door de ALV 

 HR vragen van Diana: 
- art. 6 tegemoetkoming vrijwilligers (correctie: akkoord) 
- 6.5 reiskostenvergoeding bestuur: voorstel wijziging: alleen het meerdere boven 50km te 

vergoeden. Dit gaat het bestuur opnieuw beoordelen 
- reiskosten reisbegeleiders en overige vrijwilligers worden niet vergoed. Gaat het bestuur 

beoordelen 

- Variabele kosten reisbegeleiders. Als je in een jaar geen reis begeleid krijg je als 
vrijwilliger geen vergoeding. Ondanks je participatie aan alle reisbegeleiders- 
vergaderingen, kosten voor de voorbereiding van een reis die niet doorgaat. Deze kunnen 
vergoed worden volgens art. 6.8 

  
9. Vooruitblik Hans 

 Hans kondigt aan nog een jaar door te willen als voorzitter. Brigitte heeft aangegeven Hans te 
willen opvolgen zodra er een kandidaat is die haar huidige functie, bestuurslid reizen, 
overneemt. Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik de leden op te roepen zich 
kandidaat te stellen voor de functie bestuurslid reizen 

  
10 Rondvraag en sluiting  

- Waarom geen reisverslagen meer op de website. Reden is dat we gekozen hebben voor een 
meer professionele uitstraling en iedereen tegenwoordig op sociale media alles al gedeeld 
heeft. Voorstel voor een blog 
- zoekfunctie ontbreekt op de website (nog steeds)  
 - Femmy had gevraagd bij de rondvraag Jaap, Gerhard (reisbegeleiding Andorrareis) en 
Bram nog te mogen bedanken en een cadeautje te mogen geven namens het reisgezelschap. 
Waarvan akte. 

 


