
Notulen ALV Oranjevereniging Santpoort-Noord.
Datum: 21-09-2020
Tijd: 20:00
Locatie: Boschbeek schuur.

Aanwezig: Inge Boon, Jan de Ruijter, Hennie de Ruijter, Jan Tromp, Ingrid Snijder, Frits
Kramer en Joke Kramer.

Aanwezig Bestuur: Casper Bartels, Rob Schoorl, Marcel Duineveld, Gijs Rustemeijer, Koen
Kuipers, Suzanne Hagen, Steven Steenhuizen en Inge Rustemeijer.

1. Opening.
20:00 Voorzitter Casper Bartels opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom. Hij
benoemt de 1.5 meter afstand i.v.m. Corona. De agenda wordt doorgenomen niemand
heeft aanvullingen.

2. Vaststellen van de vorige vergadering.
Casper neemt met de aanwezige leden de notulen van 2018 door. Niemand heeft op of
aanmerkingen. De notulen van de algemene ledenvergadering 2018 wordt bij deze
vastgesteld.

3. Financieel jaarverslag.
Koen Kuipers begint. Dit was het eerste jaar van Koen en het was een kleine koude
start voor hem. Hij bedankt Gaston Bijl voor de hulp.

Vorig jaar is door de ALV gevraagd om onze voorraad beter in kas te brengen. Dat was
altijd een loods met spullen waarvan we de waarden altijd op 1500 euro schatten.
Dit hebben we nu beter omschreven in de balans. Vorig jaar zaten we nog middenin
met de afhandeling omtrent de vorige penningmeester. Dat is nu afgehandeld. De
rekening is gestegen en we staan er goed liquide voor. Casper vult aan: voor iedereens
informatie, we hadden nog een kleine 10,000 euro tegoed van de oud penningmeester.
In juli 2019 is bij de verkoop van z’n huis ook de laatste 10.000 euro teruggekomen.
Wij hebben hierdoor uiteindelijk geen financiële schade opgelopen.
Wij zijn hierdoor (vinden wij) een financieel gezonde vereniging.

Koen gaat verder, dit zorgt ervoor dat we nu geld kunnen reserveren voor het
100-jarig bestaan van de vereniging. Ook proberen we een reserve aan te houden voor
het geval de dag voor koningsdag het evenement om wat voor reden dan ook niet door
kan gaan.

Verder zien jullie nog op de passiva kant van de cijfers schulden staan van 2550 dat is
een donatie die wij hebben gedaan aan de Velsen omroepstichting. Wij hebben samen
met hun en de rotery Velsen de schulden opgemaakt die Nico B de afgelopen 10 jaar



gemaakt heeft. Daar zijn heel veel advocatenkosten en notariskosten bij geboeid
gegaan. Die hebben wij niet hoeven te betalen. Later kwam aan het licht dat de VOS
veel meer schulden boven kwamen die niet zijn meegenomen in deze zaak. Hierdoor
stond de VOS op instorten en had acute financiële problemen. Wij hebben een Bedrag
van 2550 euro naar hun overgemaakt inruil voor sponsoring. In de vorm van reclame
voor het 100jarig bestaan.

Casper vult aan. Als de VOS niet aan de bel had getrokken. Hadden wij misschien
nog steeds met dezelfde penningmeester gezeten. Zij hebben ons en de Rotary
benadert omdat wij beide schuldenvrij waren na de verkoop van Nico B. zijn huis.
De VOS heeft slechts maar een Fractie teruggekregen na de verkoop. Dit heeft ons
doen besluiten het geldbedrag over te maken. Dat is voor ons als vereniging niet een
normale uitgaven. Toch vonden wij het niet noodzakelijk om onze leden hier om
toestemming te vragen en hebben we het geldbedrag over gemaakt. We Kunnen dit
niet meer terug draaien.

Koen: dan komen we bij het resultaat. Dat is een klein beetje vertekend i.v.m. een
sponsorbijdrage van 3500euro van de fam. Scholz. Onderaan de streep houden we
3000 euro over. Wij hopen dit volgend jaar te kunnen besteden bij het 100-jarig
bestaan,

Dit is een snelle toelichting op de jaarcijfers, wij hopen dit voortaan elk jaar te kunnen
laten zien.

Koen; Zijn er nog vragen.
Jan Tromp: hebben jullie last van niet betalende leden?
Ja, die hebben we. We proberen nu onderscheidt te maken in betalende leden, soms
betalende leden en niet betalende leden. De laatste categorie zetten op niet actief, de
soms betalende leden benaderen we. Ongeveer 500 leden betalen trouw aan de
vereniging. Koen bedankt John Smit voor z’n inzet om het leden bestand bij te
werken.

Ingrid Snijder, geen vraag maar ik vind het een mooi gebaar de 2250 euro
geschenking. Heel dorps gebaar. Koen beaamt dit, en benoemd nogmaals dat dit ook
in ruil voor reclame voor de oranje vereniging is.

Vorig jaar is er geen decharge gevraagd aan de leden. Dat vonden wij niet passend
Dit jaar durven wij dat wel aan.

Samen met Inge Boon en Ingrid Snijder hebben we alle stukken van 2019
doorgenomen. Zij hebben beide alle stukken uitgebreid doorgenomen. De Damens
worden bedankt. Ook Gaston Bijl heeft alle stukken doorgenomen. Er wordt gevraagd
om decharge te verlenen.



Er wordt Decharge verleend.

4. Vaststellen nieuwe statuten
Toen wij vorig jaar onze statuten erop na trokken bleken die in 1991 al waren
verlopen. Om die reden hebben wij nieuwe statuten laten opstellen. In 2009 heeft er
wel een wijziging plaatsgevonden. De statuten uit 2009 zijn redelijk bij de tijd. Wat er
miste was voornamelijk de aankondigingen wat je moet doen om leden bij elkaar te
krijgen. De elektronische wegen worden daarin niet vermeld. Dit hebben we
aangepast. Het statuut wat daardoor is opgenomen is een standaard statuut die geld
voor oranje verenigingen in Nederland. Met een bijzondere uitzondering en dat betreft
het quorum. Want als je wijzigingen wil doorvoeren wordt er vaak gesproken in een
quorum (een meerderheid) Je moet dan minimaal zoveel leden hebben. Dat redden wij
niet. Om die reden hebben wij het quorum eruit mogen halen.

Conclusie
Wat is er in grote lijnen verandert. Het statuut is naar de ze tijd vertaald met een extra
bijlage en wij hoeven niet meer het quorum te halen.

Omdat wij het quorum niet hebben sluiten wij hierbij de vergadering.

We openen de vergadering.

Wij willen jullie nu vragen in te stemmen met de nieuwe statuten.
Er worden geen vragen over gesteld. De aanwezige leden stemmen in met de nieuwe
statuten. Casper: dan zijn de statuten bij deze aangenomen.

5. Leden, sponsoren en vrijwilligers
Gijs neemt het wordt. Als we kijken naar het verschil van de sponsorcijfers van 2018
en 2019. En we halen de gift van de familie scholz eraf komen wij eigenlijk op
hetzelfde bedrag uit. Dat is erg positief. Om even kort vooruit te blikken naar 2020
hebben wij besloten geen sponsorgeld te innen i.v.m. Corona. Verder zijn er weinig
bijzonderheden.

Koen, bedankt ten eerste John voor zijn bijdrage in het ledenbestand. Wij zijn nog
altijd samen bezig om ons bestand zo efficiënt mogelijk maken. Dus bij vragen en
opmerkingen mogen jullie altijd contact met ons opnemen.
Casper wij zijn actief bezig om mailadressen te vragen aan mensen.

Ingrid: Hoe proberen jullie de nieuwe mensen in Santpoort te bereiken?
Inge: Begin 2020 hebben wij contact gehad met een landelijke organisatie die mensen
die verhuizen een soort buurtpakket opsturen met winkels en verenigingen in de buurt



die een leuke actie aanbieden. Zo hopen wij ook de nieuwe bewoners van Santpoort te
Enthousiasmeren om lid te worden.

Jan. Wat een goed initiatief, wel zou ik voorlopig door blijven gaan met brieven
versturen. Post ligt namelijk op tafel en dus in het zicht. Een mail verdwijnt heel snel.

6. Terug/Vooruitblik
Wij zijn voorzichtig begonnen met voorbereidingen voor 2021. Ook wij weten
namelijk niet of dit überhaupt door kan gaan. Wij zijn nu wel bezig met een eventueel
alternatief programma. Dit uitwerken vergt veel tijd en willen het ons dat ook niet te
moeilijk maken. Echter past het niet bij ons om het feest helemaal niet door te laten
gaan. In een positieve situatie hopen wij een normale koningsdag te kunnen
organiseren want dan bestaan we 100 jaar. Uiteraard willen we hier graag bij stil staan
maar dan zullen we het meer gaan zoeken in de kneuterigheid en niet extreme dingen
waar de leden misschien niet op zitten te wachten.

Om nog even terug te komen op 2020. Ondanks dat Koningsdag niet doorging hebben
wij oranje soezen gebracht naar de hospice de Heidenberg.

Ook een vooruit zicht op 2020/2021 is dat onze Vicevoorzitter Steven Steenhuizen
heeft aangeven te willen aftreden binnen het bestuur.
Steven neemt ons nog even mee in zijn ervaringen rondom koningsdag. Zijn doel in de
vereniging was santpoort en Santpoorters beter te leren kennen en dat is zeer zeker
gelukt. Casper neemt met een bestuur nog Afscheid.

Casper neemt het woord: naast dat in de vereniging hele mooie dingen gebeuren is dit
jaar ook een dierbare vrijwilliger helaas komen te overlijden. Wij praten dan over
Wijnand van Veen. We willen vragen hier met z’n alle één minuut stilte voor te nemen.

7. Rondvraag
Jan Tromp: wie wordt de nieuwe Kascommissie?
Inge Boon en Ingrid Snijders willen dit nog een keer doen

Jan de Ruijter: Is voor de eerste keer hier aanwezig en vind het interessant om bij te
zijn. Hij vraagt Stellen jullie geen begrotingen meer op? Koen, Terechte vraag en ja
dat doen we wel. Maar omdat de corona veel onzekerheid met zich meebrengt liggen
er verschillende klaar die we nu niet presenteren.

Joke Kramer: geen vraag, maar ik wil nogmaals even stilstaan bij Wijnand van Veen
die jaren de ijscoman is geweest met Frits. Hier zijn we hem erg dankbaar voor. We
gaan hem missen.



Ingrid Snijders: komt er een nieuw bestuurslid bij? Voor nu nog niet maar als we
denken dat het nodig is gaan we zeker opzoek naar versterking.

8. Sluiting
Koen, ondanks dat we door de Corona niet kunnen napraten met een kleine borrel
willen wij met jullie toch een kleine zittende toost uitbrengen op het 100jarig bestaan.
Wel willen we opnieuw vragen te blijven zitten en de afstand te bewaren.
Casper bedankt iedereen voor z’n aanwezigheid en sluit de vergadering.


