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Lawn Bowls en Koersbalvereniging Ons Kinnehim Haarlem

Verslag Algemene Ledenvergadering LBKB Ons Kinnehim dinsdag 8 mei 2018 Zomervaart
Haarlem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig leden van de vereniging volgens de presentielijst.
Bestuur: Betty Schiltman Thea Liscaljet, Winda Lo, Rita Schrijber.
Afwezig m.k. Rita Klasen, plvv. Voorzitter.
____________________________________________________________________________
1. Opening en bestuursmededelingen.
Om 11.00 uur precies opent Rita Schrijber, als plvv. Voorzitter voor deze vergadering, deze ALV
en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Zij licht toe, dat Rita Klasen in verband met een
intensief revalidatieprogramma dat zij volgt in Revalidatiekliniek St. Jacob deze vergadering niet
kan voorzitten. Hierop zal later worden teruggekomen.
We kunnen stellen , dat LBKB Ons Kinnehim een zeer gezonde vereniging is met 66 leden.
Toch kregen we te maken met een zeer plotseling overlijden van ons lid Dennis Mijnhijmer dit
voorjaar in de leeftijd van 58 jaar. Hiervoor wordt een minuut stilte in acht genomen.
a. Bestuurssamenstelling.
Reeds enige tijd heeft mevrouw Winda Lo als plvv.penningmeester de cijfers van de
vereniging voor haar rekening genomen en heeft zij de bestuursvergaderingen bijgewoond.
Het bestuur stelt dan ook voor haar definitief te benoemen tot penningmeester. Winda zelf
geeft een korte
schets van haar binding met de vereniging, welke reeds enige jaren terug gaat, als
speelster en ook destijds in de functie van penningmeester.
Zij wil met heel veel plezier deze functie weer op zich nemen.
De ALV gaat unaniem akkoord met dit voorstel. Winda wordt gekozen en benoemd voor de
periode van 3 jaar.
Functie Rita Klasen. Na het vertrek van Corrie Windle als voorzitter ontbrak het de
vereniging aan een voorzitter. Hiertoe heeft Rita Klasen de functie van plvv. Voorzitter
op zich genomen. Zij is nu bereid deze functie definitief op zich te nemen. In verband met
haar afwezigheid tijdens deze ALV heeft zij een brief gezonden aan de leden.
Deze wordt tijdens deze vergadering voorgelezen, waarin zij haar motivatie toelicht
ondanks haar wat tegenvallende gezondheid, graag voorzitter van onze vereniging wil zijn.
Ook hiermee kunnen de aanwezige leden unaniem enthousiast instemmen.
Rita wordt ook gekozen voor de periode van 3 jaar.
2. Goedkeuring Notulen
a. ALV 8 maart 2017
Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en
vastgesteld.
b. Buitengewone ALV 30 mei 2017 en buitengewone ALV 21 juni 2017
In de notulen van 30 mei 2017 tekstueel in de laatste alinea blz. 2 “Corrie gaat hiertegen fel in
het verweer (ipv geweer). Verder behoudens wat schoonheidsfoutjes, geen opmerkingen, de
notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Notulen 21 juni 2017. Tekstueel g.b. N.a.v.: punt 2 Behandeling financiële stukken: Doordat
Caroline de Graaff wegens ziekte wegviel als lid van de kascommissie heeft Frans Poeltuyn
haar plaats ingenomen.
Verder worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
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3. Ingekomen stukken.
Behoudens het genoemde schrijven van Rita Klasen zijn er geen ingekomen stukken.
4. Behandeling en vaststelling financiële jaarstukken 2017.
Hiertoe neemt Winda Lo het woord en schetst in het kort de samenwerking de afgelopen tijd
met de leden van de kascommissie: een scherpe kascommissie aldus Winda. In goed
overleg zijn de onduidelijkheden weggepoetst en worden de aanbevelingen o.a. met
betrekking tot de verzekeringen opgevolgd, Dit heeft tot gevolg dat op dit moment
contact is met SRO over de verzekering van het chalet, welke eigendom is van SRO. De
inhoud van het chalet, dus keuken, koelkasten enz.
is eigendom van de club, dit is dan ook verzekerd voor een bedrag van € 6000,--. De toiletunit
en het opslaghuisje is verzekerd voor € 15.000,-- tegen vandalisme, storm en brand.
Wel wordt nog geresumeerd hoe destijds de schade van het dak enigszins kon worden
verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering.
Zeer positief was het feit, dat de kascommissie vertrouwen in de administratie toonde en
Winda dankt op haar beurt de leden voor hun adviezen.
Winda geeft toelichting op enkele posten en vraagt de leden hun mening wat te doen met de
post afschrijvingen dan wel investeringen. Afschrijvingen is zo betrekkelijk, aldus Winda, want
wie koopt een toiletunit, wie koopt de nieuwe uitbouw?
Met de nieuwe uitbouw is een kostenpost van € 5000,-- in de begroting opgenomen.
Zij stelt voor dit als eenmalige lasten op te voeren. Hierdoor laat de begroting een negatief
saldo zien, dit is echter dan eenmalig. Wel zal dan in de toekomst in de begroting een vaste
post reserveringen worden opgenomen.
4a. Decharge verlenen kascommissie.
Gezien bovenstaande, het overleg van de leden kascommissie en de penningmeester, doet
Marijke Kas verslag van hun bevindingen en adviseert de kascommissie aan de leden het
bestuur op grond van de cijfers decharge te verlenen voor het beleid.
De ALV gaat hiermee akkoord, het bestuur dankt de leden van de kascommissie. Voor hun
inzet ontvangen zij een versnapering.
4b. Vaststelling begroting 2018.
Ook hierbij geeft Winda op diverse posten een toelichting. Verhuur outdoor is wat lager
gesteld, er wordt 1 NK minder gespeeld op de Zomervaart. Er waren wat opmerkingen m.b.t.
het speelgeld van het zomerseizoen, echter € 75.—wordt als zeer schappelijk ervaren, ook al
wordt niet voor iedere speler aan de NIOBB afgedragen. (dubbele vereniging).
De verzekeringspremie is verhoogd, de afschrijvingen zijn lager gesteld.
.Zij stelt echter voor de investeringen in één keer af te schrijven, een bedrag dan van totaal
€ 15.629.--.(boekwaarde inventaris conform balans ultmo 2017), dit wordt verantwoord als
inhaalafschrijvingen in 2018.
Hierop zal dus een tekort in 2018 worden gezien, dit is echter pijn op papier aldus Winda,
Ons banksaldo is de waarheid.
Marijke Kas, lid kascommissie, stelt het bestuur voor dit in overweging te nemen, er kan dan
worden gestart met een 0 post.
Hierna wordt een korte pauze ingelast, waarin het bestuur tot dit besluit komt en
de ALV het voorstel wordt gedaan hier ook mee akkoord te gaan. Er zijn geen bezwaren,
het voorstel wordt unaniem aangenomen. Winda zal de cijfers aanpassen.
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5. Kiezen nieuwe kascommissie
Gezien de zeer positieve ervaringen tussen bestuur, c.q. penningmeester en kascommissie is
Marijke Kas bereid weer 2 jaar zitting te nemen in genoemde commissie, alsook Frans
Poeltuyn. Als reserve wordt Tiny Welters genoteerd.
6. Wijziging wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Per 25 mei a.s. wordt de nieuwe privacywet van kracht. Dit is een nieuwe, strengere
regelgeving op het gebied van privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Dit houdt in, dat de leden van de vereniging meer zeggenschap krijgen over hun
gegevens, wij als vereniging dienen hiermee zorgvuldig om te gaan. Zonder toestemming
mogen de gegevens niet worden gebruikt. De ledenadministratie is geborgd bij het
secretariaat, zonder toestemming mogen geen gegevens of foto’s op de website worden
gezet. Hiertoe dienen de leden een privacyverklaring te ondertekenen. Deze is op dit moment
nog niet voorhanden, het inloggen en aanmelden bij de daartoe geëigende instantie is nog niet
gelukt . De NIOBB is hierbij slechts de doorgevende partij, maar reageert traag.
Thea geeft nog uitleg over de handelwijze voor gebruik van de website en doet verslag van
haar bezoek aan de bijeenkomst van Sport Support te Haarlem over deze materie.
Marijke Kas adviseert het bestuur een jurist in te schakelen voor advies.
Het maatschappelijk probleem wordt veel te breed getrokken, wij als betrekkelijk kleine
sportvereniging kunnen volstaan met een eenvoudige opstelling, aldus Marijke.
Dit onderwerp zal zeker nog gevolg krijgen.
7. Jaarverslag secretaris.
Prima jaarverslag, met dank aan de secretaris voor het vele werk.
8. Huldiging kampioenen.
Van de vele Nederlandse kampioenen, die onze vereniging het afgelopen jaar kon tellen,
zijn er op dit deze vergadering weinig aanwezig. Betty Schiltman en Marijke Kas krijgen een
ruiker uitgereikt, de anderen houden deze tegoed.
9. Rondvraag.
Uitbreiding Zomervaart. Els Tanis maakt de complimenten voor de uitbreiding en de vele
vrijwilligers die hieraan hebben gewerkt.
Officiële stemming bij ALV. Gerard v. Leuven stelt, dat bij een officiële stemming 2/3 van de
leden aanwezig dient te zijn. Zo niet, dient de vergadering gesloten te worden en gelijk weer
heropend. Hij heeft gelijk, we handelen ernaar.
10 Sluiting.
Om 12.45 uur wordt de vergadering gesloten met dank aan de aanwezigen.

Gezien:
Voorzitter:

Secretaris:
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