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NOTULEN

van de Algemene Leden Vergadering SnowPros
d.d. 26 augustus 2017 te Zoetermeer

Afwezig met bericht:
Toni Heidegger
Henk Wijsbeek
Aanwezig:
Nicky Broos (voorzitter), Remco van den Berg (penningmeester), Philip de Koningh (secretaris),
Sylvia Nekeman, Ben Willard, Arend Vrijma, Huib Boelhouwer, Paul Otto, Niels Stam, Silas
Weinert, Carel Bodenhorst, Joris Ritsema, Ruud van Dongen, Jasper van Bosveld Heinsius, Guus
van Bosveld Heinsius, Bas van den Brink, Ruben Kubbinga, Chris Bal, Ben Pronk,Rob Beukers,
Frank Luiten, Robert Geel, Léon Blacquiere, Laurens Damhuis, Mary de Vries van Beest, Rob C.
de Vries

1.

Opening van de vergadering
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Ingekomen stukken
De secretaris licht toe welke stukken zijn binnen gekomen.

3.

Notulen vorige ledenvergadering d.d. 28 augustus 2016
De notulen van de ALV van 28 augustus 2017 worden goedgekeurd.

4.

Mededelingen
De voorzitter doet verslag over het afgelopen verenigingsjaar. Het ledental is min of meer
gelijk gebleven (435). Het bestuur zoekt nadrukkelijk naar (bestaande, maar zeker ook
nieuwe) mogelijkheden om de waarde van de vereniging voor haar leden te vergroten. Eén
van de speerpunten daarbij is een inmiddels doorgevoerde financiele herziening
(resulterende in kostenbesparingen) waardoor ruimte is ontstaan om evenementen en
bijscholingen laagdrempeliger te maken. Het bestuur is doende om een nieuwe visie en
missie op te stellen die dan eerst zal worden voorgelegd aan de leden (in een ALV).
Het bestuur heeft Ward Rosier benaderd en bereid gevonden om Interski 2019 te ‘trekken’.
Op 12 oktober 2017 zal een volgende ALV worden gehouden. Convocatie volgt. Tijdens die
ALV zullen onder meer de volgende onderwerpen op de agenda staan:
- financiele stukken 2016
- korte presentatie over Interski 2019 in Pamporovo door Ward Rosier
- verkiezingen bestuur en commissies

5.

Financieel verslag over de jaren 2014, 2015* en stand van zaken jaarverslag
2016
De penningmeester licht de (wijze van en achtergronden betreffende de) totstandkoming van
de gepresenteerde jaarcijfers 2014 en 2015 toe. Toen hij eind 2015 als penningmeester
aantrad bevonden de financien zich in een vacuum. Zijn voorganger had geen boekhouding
gevoerd en er was inmiddels door het toenmalig bestuur besloten om de boekhouding dan
maar uit te besteden aan een externe boekhouder. Deze bleek echter weinig tot geen
affiniteit te hebben met het soort vereniging als de onze. Alle mutaties op de bankrekening
zijn door hem verwerkt, maar niet altijd op de juiste kostenplaatsen geboekt. Zo ontstond
een concept jaarrekening 2014 (en later 2015) waarin bepaalde kosten en inkomsten ten
onrechte werden toegerekend aan bestuurkosten of aan contributie inkomsten. Door
bestuursleden voorgeschoten bedragen ten behoeve van opleidingen of Interski zijn
gedeclareerd door het bestuurslid maar vervolgens ten onrechte geboekt als bestuurskosten
van dat bestuurslid.
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De penningmeester is vele malen op bezoek en in gesprek geweest met de boekhouder,
zaken zijn deels aangepast, maar er is heel veel meer inspanning nodig om de cijfers over
2014 en 2015 zó te verwerken dat deze een vergelijking met de jaarcijfers over 2013 en
eerder mogelijk maken.
De penningmeester benadrukt dat noch hem zelf noch de boekhouder bij het onderzoek
naar de boekhouding over die jaren is gebleken van onrechtmatigheden. De kascommissie
2014 (bestaande uit Remco van den Berg, thans penningmeester, en Tjeerd Terpstra)
verschilt onderling daarover van mening. De secretaris leest de e-mail van Tjeerd van 13
augustus 2017 in het geheel voor om de leden ter vergadering te informeren over diens
(Tjeerd’s) standpunt.
Ter voorkoming van een verschil van mening over de taak van de kascommissie voegt de
secretaris toe, dat het de taak van de kascommissie is om namens de leden te controleren
of de door de penningmeester gepresenteerde cijfers een juiste weergave vormen van de
financiële toestand aan het begin en aan het einde van een boekjaar en van de mutaties
daar tussen in. De rechtmatigheid van uitgaven (zoals declaraties) is niet ter beoordeling van
de kascommissie. Het bestuur heeft dergelijke uitgaven destijds immers al geaccordeerd en
leden kunnen ter ALV daarop zonodig het bestuur aanspreken.
Het bestuur stelt voor om de cijfers over 2014 en 2015 – hoezeer boekhoudkundig niet altijd
op de juiste kostenplaatsen geboekt – vast te stellen. Paul Otto biedt aan om als ‘derde
Kascommissielid’ namens de leden om de cijfers over 2014 en 2015 nader te onderzoeken
en daarbij ook te betrekken de opmerkingen/bezwaren van Tjeerd Terpstra en daarover
verslag te doen – na ook de penningmeester daarover te hebben gehoord. Aldus wordt
besloten. De vergadering besluit om de jaarcijfers 2014 en 2015 vast te stellen en om het
voorstel tot décharge van de penningmeester aan te houden tot nà de afronding van het
onderzoek door Paul Otto.
Tijdens de ALV op donderdag 12 oktober 2017 te Leusden in restaurant Oud Leusden
(aanvang 20:00 uur) zullen de jaarcijfers 2016 (‘schone lei’) en de begroting 2017 en 2018
worden behandeld.
6.

Begroting 2017 en 2018
De penningmeester licht de begroting toe. Het gaat in feite om een ‘stilstaande’ begroting
zonder duidelijke veranderingen vanwege gewijzigd beleid. Frank Luiten stelt daarom voor
om de begroting op 12 oktober 2017 verder te specificeren aan de hand van de te
ontwikkelen visie/missie. Dat voorstel wordt aangenomen.
Guus van Bosveld Heinsius vraagt of er nog additionele inkomsten voor de club zijn (te
verwachten) vanwege het behoud van licenties. De voorzitter geeft daarop aan dat dit een
onderwerp van onderhandeling zal blijven met de aanbieders van bijscholingen/applicaties.

7.

Verkiezing van het bestuur/benoeming commissieleden
Dit agendapunt wordt – zoals voorgesteld – verschoven naar 12 oktober 2017.

8.

Benoeming kascommissie 2016
Naast Jasper van Bosveld Heinsius (kascommissie 2015 en 2016) wordt met algemene
stemmen Joris Ritsema gekozen tot lid van de kascommissie 2016 (en dus ook 2017).

9.

Interski 2019 Pamporovo Bulgarije
Zoals aangegeven zal Ward Rosier een korte presentatie geven ter ALV op 12 oktober 2017.
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10.

Rondvraag
Remco geeft aan dat het bestuur met Wim Jacquet een kortingsdeal heeft afgesproken.
Voor de leden van SnowPros.NL is het nu mogelijk om met extra korting hardware, gear en
kleding te bestellen via skileraarshop.nl . Verdere info volgt per nieuwsbrief.
Ruud van Dongen geeft aan bereid te zijn om mee te denken over en bij te dragen tot
vernieuwing en modernisering van de vereniging.
Guus vraagt hoe het zit met de erkenning van opleidingen en de eisen die daaraan worden
gesteld. Nicky meldt dat daarin geen wezenlijke veranderingen zijn geweest.
Carel Bodenhorst vraagt of het wellicht een goed idee is om Roel Boekel (hoofd opleidingen
NskiV) uit te nodigen voor de volgende ALV. Nicky bevestigt dat.

11.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om
10:25u.

Utrecht

Ph.A. de Koningh

