CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021
VERENIGING VAN GEHANDICAPTE WINTERSPORTERS

•

Datum:

10-10-2021

•

Locatie:

Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA te Leiden

•

Aanwezige leden: ca. 17

•

Afwezig met afmelding: Bernadette Linsen, Rinske de Jong, Michiel
Gerards, Francien de Rijk, Han en Marjolijn Verheijen, Maaike OudHanegraaf, Maaike Veerkamp, Lucie Spee en Erik Winkoop

•

Notulist:

Eugénie Klok

Notulen
1. Welkom en opening
De voorzitter opent de vergadering met een vertraging van 15 minuten. Het
aantal aanwezige leden is lager dan gebruikelijk.
De QR-code wordt niet gecheckt, omdat het aantal aanwezigen onder de 30 is.
De voorzitter opent met een terugblik op 2021 (zie bijlage 1). Een jaar waarin
corona een hoofdrol speelde. Hij gaat in op het onderling vertrouwen en de wens
tot verjonging binnen het bestuur en de commissies. Hij roept de leden op om
aan te bieden waar ze goed in zijn. Hij hoopt op een mooi nieuw seizoen.
2. Notulen ALV 11 oktober 2020, ter vaststelling
De notulen opgemaakt door Sylvia van de Boorn roepen tekstueel en inhoudelijk
geen vragen op. De notulen worden vastgesteld.
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3. Mededelingen en correspondentie met betrekking tot deze
vergadering
• Vrijwilligersovereenkomst
De vrijwilligersovereenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers binnen de VGW.
Deze overeenkomst is in principe een weergave van alle afspraken, die al zijn
opgenomen in het huishoudelijk reglement etc.. Het doel is helderheid te
verschaffen. Op dit moment zijn de (spel-)regels in verschillende documenten
verspreid opgenomen.
Het bestuur vindt het document dusdanig van betekenis dat het 1 juni 2022
moet ingaan. De zaken die in de vrijwilligersovereenkomst zijn opgenomen
vormen een weerslag op alle afspraken die er zijn.
Schriftelijke vragen
Er zijn twee vragen schriftelijk binnen gekomen.
a. Jos Alblas
•

Jos vraagt de inhoud van de vrijwilligersovereenkomst nog een keer in
overweging te nemen. Hij mist de rol van het bestuur. Als vrijwilliger
committeer je je aan de vereniging en aan de (ongeschreven) regels. Hij
zou graag willen weten wat het bestuur (en de commissies) daar
tegenoverstellen. Ook wil Jos weten wat er gebeurt, als hij niet tekent.

Het bestuur geeft aan een gesprek te zullen voeren als een vrijwilliger niet wil
ondertekenen, met het doel te achterhalen wat de bezwaren zijn.
•

Een specifieke vraag van Jos gaat over 7d; de ontbinding van de
overeenkomst als er sprake is van een onderling conflict. Hij vraagt zich af
welke wegen er nog open staan voor de vrijwilliger.

Het bestuur is van mening dat er een voldoende vangnet is bij conflicten; eerst
in de vorm van beroep bij het bestuur en daarna bij de vertrouwens- en
klachtencommissie.
Rini van der Schaaf suggereert om duidelijker op te nemen wat de rol van het
bestuur is in de overeenkomst.
b. Jacqueline van der Linden
Jacqueline vraagt of het is gebruikelijk een overeenkomst te hebben met een
overzicht van de AVG-regels.
Het bestuur zegt dat het in den lande gebruikelijk is om een dergelijk document
te hebben, in het kader van de privacywetgeving.
Rob Thijssen suggereert, om er een geheimhoudingsdocument van te maken. Hij
verwacht dat deze vrijwilligersovereenkomst de suggestie wekt, dat er nieuwe
regels en verplichtingen zijn. Hij is bang dat de overeenkomst weerstand oproept
en dat vrijwilligers erdoor af zullen haken. Hij is voornemens zelf een deel van
het document te ondertekenen; alleen het deel dat gaat over de AVG.
Fred van Huis is het eens met Rob Thijssen. Hij is akkoord met het gedeelte, dat
gaat over de AVG. Voor hem is eigenlijk alleen punt 4 relevant. Overigens heeft
de begeleiderscommissie geen akkoord gegeven op het voorstel.
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Sanne Thijssen bevestigt, dat de begeleiderscommissie niet akkoord was. Zij
heeft hierover een mailtje gestuurd. Dit mailtje stuurt zij nog een keer toe.
De voorzitter geeft aan dat het document langs alle commissies is geweest en
dat het bestuur niet anders weet, dan dat er sprake was van instemming door de
benaderde commissies. Hij wil de discussie niet opnieuw starten.
Sylvia van de Boorn vraagt wat de meerwaarde is van deze
vrijwilligersovereenkomst boven het huishoudelijk reglement. Zij verwacht, dat
veel vrijwilligers niet weten welke afspraken er in dat reglement staan.
Fleur Pieterse sluit zich aan bij de eerdere sprekers en doet de suggestie om
alleen te laten tekenen voor de AVG-geheimhouding. De meerwaarde van het
ondertekenen van de regels die ook al in het huishoudelijk reglement staan, ziet
zij niet.
Ferna van der Schaaf vraagt of aansprakelijkheidsverzekering bedrijven/zaken
alleen voor de reizen van toepassing is? Zij is benieuwd of die ook geldt voor de
andere activiteiten.
Het bestuur zegt dat de verzekering van toepassing is bij alle
vrijwilligersactiviteiten.
Omdat er te veel negatieve signalen zijn, neemt het bestuur het voorstel voor de
vrijwilligersverklaring terug, geeft de voorzitter aan. Het is niet de bedoeling iets
door te zetten dat op weerstand stuit.
Luc Flamand geeft (persoonlijk) aan teleurgesteld te zijn over de reacties. Hij
verwachtte juist positieve reacties van de vrijwilligers omdat alle regels helder op
een rijtje staan.
• Coronamaatregelen met betrekking tot de reizen
Per mail zijn vier reacties binnengekomen, naar aanleiding van het berichtje van
de voorzitter. Het betrof vooral informatieve vragen.
De reisleiders hebben ook geen negatieve reacties binnengekregen. Eén
deelnemer van de gevorderden reis gaat zich beraden over de deelname.
• Contributie in het vervolg alleen via automatische incasso
Leo Plak licht toe dat het veel administratieve rompslomp is, zonder
automatische incasso.
De aanwezige leden stemmen in met de automatische incasso.
•

Datum ALV (zie bijlage 2)

Rob Reijmers heeft een schriftelijke vraag ingediend over de datum van de ALV.
Hij licht toe dat de huidige datum ertoe leidt, dat leden geen invloed kunnen
uitoefenen op activiteiten of besluiten die betrekking hebben op het
verenigingsjaar. Hij stelt daarom voor het verenigingsjaar van 1 mei tot 30 april
te laten lopen. De ALV zou dan begin juni kunnen plaats vinden en beïnvloeding
is mogelijk. Qua timing verwacht hij bovendien meer belangstelling van leden.
De voorzitter geeft namens het bestuur aan, dat de lopende zaken sowieso altijd
door lopen. Daar is geen ledenraadpleging voor nodig. De door Rob Reijmers
voorgestelde datum ligt, wat het bestuur betreft, te kort op de afsluiting van het
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financieel jaar en te kort op de reizen. De bonnetjes en de afrekeningen van de
reizen kunnen niet op tijd binnen zijn, als de ALV die datum kiest. De deadline
voor het inleveren van de afrekening is momenteel 1 juli en de ervaring is, dat
die datum best krap is.
Rob geeft aan dat er met de huidige datum, soms te veel tijd over beslissingen
heen gaat. Hij kijkt dan bijvoorbeeld naar de uitvoering van besluiten.
Fred van Huis geeft aan dat de meeste zaken geen spoed hebben.
De voorzitter geeft aan dat de vereniging draait op vrijwilligers en dit voorstel
zou te veel druk zetten op de financiële afhandeling van de reizen.
Fleur kan zich voorstellen dat er op 1 juni wel wat meer leden zouden komen.
Het is ook voor haar de vraag, of de financiën dan wel op orde kunnen zijn.
Luc Flamand geeft aan dat de financiën een verplicht onderdeel zijn van de ALV.
Hij denkt dat er voor het contact met de leden wellicht beter een andere vorm
gekozen kan worden; bijvoorbeeld tijdens een vrijwilligersdag. Ga dan actief met
vrijwilligers in gesprek en kom tot een actieve betrokkenheid.
Rob Thijssen onderschrijft dit en refereert aan de gezellige bijeenkomst in
Noordwijk, waar veel leden op af waren gekomen.
Rini van der Schaaf vraagt zich af of de verenigingsvorm nog wel de juiste is.
Misschien ligt een andere juridische constructie meer voor de hand. Wellicht krijg
je dan breder gedragen beslissingen.
Fred van Huis suggereert de ALV te combineren met een gezellige bijeenkomst.
Sven Thijssen vraagt zich af of het wenselijk is dat de ALV door een grotere
groep leden met een eigen mening wordt bezocht. Hij denkt dat de leden
tevreden zijn over hoe het gaat.
Het bestuur neemt het punt mee en roept de aanwezigen op, met suggesties te
komen om de leden meer te betrekken bij de issues die spelen.
4. Financiën en algemeen jaarverslag. Hierbij komen de volgende
punten aan de orde
a/b. Algemeen jaarverslag en financieel jaarverslag verenigingsjaar 2020 2021
Leo Plak geeft een toelichting op de winst-/verliesrekening van de Vereniging.
Het is een makkelijk jaar geweest, omdat er minder transacties waren. De
contributie is gezakt, omdat het vermogen te veel steeg. De rekening van de
Vereniging is voor de exploitatie en mag zo min mogelijk vermogen bevatten.
Een deel van het overschot is bij de Stichting geparkeerd in de vorm van een
donatie. Toezeggingen uit het verleden zijn betaald.
Leo geeft een toelichting op de wijziging op de verschillende posten. Omdat er
minder fysieke activiteiten hebben plaatsgevonden, zijn de kosten lager op
posten als bestuurskosten etc..
Het Tuurfonds heeft weer een donatie gedaan. Hiermee kunnen ongeveer acht
tot tien deelnemers gesteund worden. De reizen zijn niet gewijzigd ten opzichte
van 2019/2020.
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Rob Thijssen verwacht dat het lastig gaat worden qua sponsoring, het komend
verenigingsjaar.
Ferna van der Schaaf informeert naar de bankrekening van de kinderreis, die
met een bedrag van € 9.500 verlaagd is.
Leo Plak geeft aan dat dit (specifieke sponsor-) bedrag eerder is gereserveerd.
Nu bleek dat het niet nodig was afgelopen jaar, is het teruggevloeid naar de
Verenigingskas.
c. Kascommissie
De kascommissie bestaand uit Leo Endeveld en Bas Peek hebben de financiën
gecontroleerd en is akkoord gegaan. De nieuwe kascommissie bestaat uit Ferna
van der Schaaf en Bas Peek. Zij komen eind augustus 2022 bijeen.
De ALV verleent decharge op de financiën.
5. Toelichting SGW-bestuur
Rob Thijssen licht doe, dat het SGW-bestuur online heeft vergaderd.
De SGW gaat docenten en begeleiders het aanbod doen dat zij een nieuwe jas
mogen kopen en gebruiken voor de reis. De kosten zijn € 200 per jas. Door de
aankoop wordt de Vereniging minder verantwoordelijk voor de jassen.
Fred van Huis geeft aan dat dit in het verleden wel is overwogen maar niet is
gedaan vanwege kleurverschil (na wassen). Hij verwacht, dat vrijwilligers de jas
ook privé gaan gebruiken.
Rob Thijssen verwacht niet, dat er veel vrijwilligers zijn, die de jas willen kopen.
Het zullen vooral degenen zijn, die de jas nu ook al privé gebruiken.
Financieel is er een goed jaar gedraaid, door de Stichting.
Er is een nieuw bestuurslid gevonden, namelijk Michiel Butter. Rob Reijmers
stopt als interim penningmeester en gaat door als algemeen bestuurslid. Jeep ter
Heide stapt uit het bestuur. Michiel Butter wordt de nieuwe penningmeester
Jeep van der Heide neemt het woord. Hij vindt het jammer dat hij niet meer
skiet. Hij heeft altijd enorm genoten van de activiteiten, het feit dat je je als
deelnemer even niet gehandicapt voelt en ook van de discussies in het bestuur
en met de commissies.
De financiële stukken zijn nog niet klaar. Rob Reijmers bereidt die voor in
afstemming met Michiel Butter.
Rob Reijmers doet de suggestie, om een afvaardiging van de materiaalcommissie
in de SGW zitting te laten nemen. Deze commissie heeft de meeste invloed op de
financiën.
Luc Flamand vraagt zich af, wat de meerwaarde is van de deelname in het
bestuur door de materiaalcommissie. Hij is immers altijd goed bereikbaar.
Het bestuur van de Stichting heroverweegt of de materiaalcommissie alsnog
zitting zou moeten nemen in het SGW-bestuur.
Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
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Luc Flamand licht een wijzigingsvoorstel in het huishoudelijk reglement toe. Daar
waar skilerarencommissie staat moet lerarencommissie staan, omdat het ook
snowboardleraren zijn. Deze wijziging is op verzoek van de skilerarencommissie
zelf.
Rini en Ferna van der Schaaf en Sylvia van de Boorn zijn van mening dat
skilerarencommissie de lading in voldoende mate dekt.
Er vindt een stemming plaats en de ALV stemt tegen. De wijziging in artikel 6
vervalt.
Luc Flamand laat weten heel teleurgesteld te zijn over het afstemmen van deze
naamswijziging. Als een commissie, die hard haar best doet haar naam gewijzigd
wil hebben en redelijke argumenten heeft waarom dit dan afstemmen. Hij geeft
aan het onbegrijpelijk te vinden.
De wijziging in artikel 15 lid 4 keurt de ALV wél goed. De bewaartermijn van de
cursistendossiers. Zij mogen maximaal tot drie jaar na het beëindigen van het
lidmaatschap van betrokkene bewaard worden.
Sven Thijssen vraagt, waarom mensen die al 10 jaar mee gaan geen voorrang
krijgen. Hij verzoekt om de volgorde in het huishoudelijk reglement op te nemen
Luc Flamand geeft aan, dat de volgorde voor aanmelding voor de jongerenreis in
artikel 16.2.2.5 staat.
Fleur Pieterse vraagt wat er gebeurt als de inschrijving is gesloten.
Luc geeft aan dat de reisleider zelf bepaalt of er nog ruimte is voor extra
deelnemers aan de reis, na de sluitingsdatum.
De wijziging in artikel 16 lid 3 keurt de ALV goed. Het wordt opgenomen in het
huishoudelijk reglement.
Bij te veel inschrijvingen geldt de volgorde van inschrijving, waarbij nieuwe deelnemers (die
nog nooit eerder met de betreffende reis mee geweest zijn) voorrang krijgen. Hierbij geldt als
voorwaarde dat maximaal 30% van de deelnemers aan de reis nieuw is. De organisatie
behoudt zich het recht voor om, bij capaciteitsproblemen in het hotel, deelnemers (in
overleg) buiten het hotel te plaatsen.
De wijziging in artikel 6 inzake de vrijwilligersovereenkomst gaat nu niet door.
Het besluit over deze wijziging wordt doorgeschoven.
6. Bestuursverkiezing:
a. Aftreden bestuursleden: geen
Anneke van den Berg treedt volgend jaar af. Het bestuur en de leden staan voor
de uitdaging om een nieuwe secretaris te zoeken.
7. Voorstel datum ALV 2022.
De volgende vergadering wordt gehouden op 9 oktober 2022
8. Rondvraag
Als er geen vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering om 15.57 uur.
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Bijlage 1: Terugblik 2021 van Peter Nijman
Tsja wat moet je als voorzitter van de VGW zeggen over een jaar dat beheerst
werd door een pandemie.
Een pandemie in deze welvarende tijd dat had toch niemand verwacht? Ik in elk
geval niet. Maar hoe heb ik ons verenigingsjaar dan beleefd? Je zou verwachten
rustig, alles lag immers stil, maar is dat wel zo?
Anneke, de helft van de encyclopedie binnen het bestuur, heeft aangegeven dat
ze haar taken als secretaris neer gaat leggen. Dus we zijn naarstig op zoek naar
vervanging. We gaan het komende jaar lobbyen om te kijken of we iemand
kunnen krijgen voor deze belangrijke taak.
Maar, hoe heb ik zelf het afgelopen verenigingsjaar beleefd?
Ik heb vorig jaar aangehaald of er wel vertrouwen is in wat een ander doet
binnen de vereniging. Is het wantrouwen of bezorgdheid? Ik ga er van uit dat het
bezorgdheid is. We willen immers allemaal dat ALLES gladjes verloopt. Ik ben
echter wel van mening dat de bezorgdheid meer plaats moet gaan maken voor
vertrouwen. Als iemand een taak op zich neemt, laat het hem of haar dan ook
doen. Zorg ervoor dat je genoeg input krijgt en feedback kan geven.
Ik vind dat onze vereniging, mijn cluppie, zich goed ontwikkelt. De verjonging
wordt doorgezet. Kijk bijv. naar Sanne Tijssen. Die heeft maar mooi de sprong
gemaakt en de rol van coördinator van de begeleiderscommissie op zich
genomen.
Ik hoop echt dat we meer jongeren kunnen strikken voor een taak, rol in een van
onze commissies of in het bestuur.
Ik ben van mening dat we veel meer gebruik moeten maken van de expertise,
waarvan we nu niet eens weten dat hij er is, bij onze leden. Zowel onder de
deelnemers als onder de vrijwilligers.
Neem het VGW-feest, ‘Geen sneeuw, dan maar strand’. Jordi Deckers heeft dit
maar mooi geregeld.
Al schrijvende besef ik dat we als bestuur misschien wel meer moeten lobbyen.
Maar anderzijds zou het mooi zijn als jij als lid van de vereniging je vaardigheden
aanbiedt. Dan kan je bijvoorbeeld iets doen binnen de PR, materiaal, bestuur of
wat dan ook.
Op naar weer een nieuw verenigingsjaar. Een verenigingsjaar waar in we hopelijk
Frankrijk, Italië en Oostenrijk kunnen verblijden met ons bezoek.
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Bijlage 2: Schriftelijke vraag datum ALV van Rob Reimers
Inleiding:
De ALV is een middel om het afgelopen verenigingsjaar te evalueren en het
komende jaar te presenteren. De ALV is al langere tijd in oktober. Dit is meer
dan 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar. Het nieuwe verenigingsjaar is
dan al lang begonnen en voor een aantal reizen is de inschrijving al gesloten. De
leden en bestuur kunnen op dat moment nog nauwelijks zaken aanpassen in het
huidige verenigingsjaar jaar (= eigenlijk komend jaar), want alles staat vast en
is ook als zodanig gecommuniceerd. Ook is iedereen dan al bezig met het nieuwe
seizoen en het afgelopen seizoen is nog nauwelijks interessant voor de meeste
leden. Om een voorbeeld te noemen: is de prijs van de reizen. In oktober kan je
geen prijzen meer wijzigen, dit kan je pas een jaar later laten in gaan.
Beter zou zijn om de ALV in juli te houden, maar ik snap, dat dit vanwege de
vakanties zeer lastig is.
Voorstel:
In de maanden mei en juni vinden weinig verenigingsactiviteiten plaats. Het
bestuur is dan wel druk bezig om nieuwe plannen te maken voor het nieuwe
seizoen.
Mijn voorstel is om het financiële jaar van 1 mei tot 1 mei te laten lopen
(misschien ook wel het verenigingsjaar?), dan zouden de stukken voor de ALV
eind mei gereed kunnen zijn en zou de ALV begin juni gehouden kunnen worden.
Hierdoor kan je goed terugkijken naar het afgelopen jaar en kan het nieuwe jaar
gepresenteerd worden. Hierbij kunnen de leden en bestuur gelijk invloed
uitoefenen over het nieuwe verenigingsjaar!
Hoe denken de andere leden en bestuur over dit voorstel?
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