
 
 
Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dehler Club Nederland, gehouden via 
internetverbinding op 14 september 2021, 20.00 uur. 

Aanwezig: 20 leden, zie lijst onderaan dit verslag. 

1. Inleiding voor vergadering 
René, de penningmeester, stelt zichzelf voor en meldt dat onze voorzitter Erik Boonacker wegens 
privé omstandigheden tijdelijk zijn werkzaamheden heeft opgeschort. René treedt deze vergadering 
op als ad-interim voorzitter. 

2. Opening door de ad-interim voorzitter René Duursma 
Om 20.07 opent de ad-interim voorzitter de vergadering. Aan de orde komen de concept statuten, 
die aangepast zijn wegens de nieuwe wet WBTR, die 1 juli 2021 is ingegaan. Verder zal er een 
beslissing genomen moeten worden over de besteding van het overschot van dit jaar dat ten gevolge 
van de corona epidemie is ontstaan. Tijdens de vorige ALV is de begroting op dit punt nog niet 
geaccepteerd. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er is een bericht ontvangen van Menzo Bunge die onder andere voorstelt een deel van het overschot, 
door het bestuur te kiezen, te gebruiken als een gift voor bijvoorbeeld de KNRM of de Stichting 
Sailability. Dit zal besproken worden bij punt 7 Overschot begroting. 

4. Notulen algemene ledenvergadering van 9 maart 2021 
De concept notulen van de vorige ALV van 9 maart 2021 zijn aan de stukken voor deze vergadering 
gevoegd. Er komen geen opmerkingen over of bezwaren tegen deze notulen en die zijn daarmee 
aangenomen. 

5. Toelating aspirant leden 
De secretaris, Fred Neve neemt het woord. Sinds de laatste ALV zijn er veel nieuwe leden 
bijgekomen. De lijst is als bijlage bij de stukken voor de vergadering bijgesloten. Volgens de statuten 
kunnen de aspirant leden, nadat zij door de vergadering zijn toegelaten als gewoon lid, pas bij de 
volgende ALV hun stemrecht gebruiken. Er zijn geen bezwaren tegen de aspirant leden, dus zijn zij nu 
gewoon lid. 

6. Voorstel wijziging statuten 
De concept statuten maken onderdeel uit van de stukken voor de vergadering, die van de website is 
te downloaden. De wijzigingen in dit stuk zijn geel gemarkeerd. René bedankt Hanneke Friebel, die 
een grote bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen die geleid hebben tot de aanpassingen van 
de statuten. Daarna legt hij uit waarom deze wijzigingen noodzakelijk zijn. De nieuwe wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is de wet die gaat over openbaarheid van bestuur. Beslissingen van 
bestuur moeten inzichtelijk zijn voor de leden. Besluiten moeten openbaar zijn en te zien zijn via 
mailings of via de website. Het gaat er ook om dat de inkomsten van de club alleen gebruikt worden 
voor de activiteiten van de club en niet in de zakken van de bestuurders terechtkomen. De 
penningmeester wordt gecontroleerd door de kascommissie, die verslag uitbrengt aan de ALV. Ook 
moeten besluiten genomen worden door een minimum aantal bestuursleden.  
Op een vraag van Menzo Bunge wordt geantwoord dat er een bestuursverzekering is.  
Evert van der Vrie wil weten wat er gebeurt als er te weinig bestuursleden zijn, door wat voor 
omstandigheden dan ook, om beslissingen te nemen. Geantwoord wordt dat in dat geval de leden 
een nieuwe extra ALV bij elkaar kunnen roepen om nieuwe bestuursleden te benoemen.  
Tenslotte wordt gestemd: 
De stemmingsuitslag:  



 
 

Voorstel goedkeuring concept statuten: 
A. Eens 12 
B. Oneens 0 
C. Blanco 0 

De statuten zijn hiermee goedgekeurd. 
Namens het bestuur zullen René Duursma en Fred Neve een afspraak maken met de notaris om de 
statuten te ondertekenen. 

7. Overschot begroting 
Het bestuur heeft een voorstel om het overschot dat is ontstaan te besteden aan het lustrum 
volgend jaar (€ 5000,00) en extra activiteiten te organiseren door de commissies noord en zuid 
(€ 6000,00). Menzo Bunge stelt voor een extra schenking te doen aan de KNRM of aan de stichting 
Sailability. 
Er ontstaat daarna een discussie over de wijze waarop het overschot, met name het bedrag van 
€ 6000, besteed moet worden. De conclusie is dat het niet meer mogelijk zal zijn om dit bedrag nog 
in zijn geheel dit jaar uit te geven. Sommigen vinden het een goed idee om een deel aan een goed 
doel uit te geven, anderen weer niet. Ook kan gedacht worden aan een contributie verlaging. Voor 
dit najaar staan ook nog webinars in de planning, waaraan mogelijk ook nog een bijdrage geleverd 
kan worden. Uiteindelijk wordt door de vergadering besloten om € 5000 extra uit te geven aan het 
lustrum van volgend jaar en het overige bedrag voorlopig toe te voegen aan de algemene reserve 
met de intentie om het bedrag in een volgende begroting ter beschikking te stellen aan de 
commissies en eventueel ook aan een goed doel. Het bestuur zal dit volgend jaar als voorstel in de 
begroting mee nemen. 

8. Lustrum commissie 
Het is inmiddels gelukt om een lustrumcommissie samen te stellen. De volgende personen hebben 
zitting in deze commissie: 
René Duursma en Fred Neve, namens het bestuur. 
Hugo Waterschoot en Astrid Boonstra. 
Frank en Irene Beijnvoort. 
Rolf Klaren en Barend Kol. 

9. Rondvraag. 
Menzo Bunge vindt dat het opzeggen van het lidmaatschap ook via een email bericht kan. 
Geantwoord wordt dat dit op dit moment al kan via de website. 
Evert van der Vrie roept op om mee te doen aan de DCN cup dit jaar, door deelname aan de “30-
mijls”, die tot het eind oktober van dit jaar doorloopt. 
Thomas Been hoopt dat dit de laatste online ALV is. Het is ook mogelijk om een bijeenkomst voor de 
ALV digitaal uit te zenden, zodat leden, naast fysieke aanwezigheid, vanuit huis de vergadering 
kunnen meemaken. 
Hans Smorenburg vraagt of er nog plannen zijn om een evenement manoeuvreren voor vrouwen te 
organiseren.  
Volgens Hanneke Friebel ligt het draaiboek klaar, dus als het gezien de corona maatregelen weer kan 
zal dit evenement georganiseerd worden. 

10. Sluiting 
René bedankt de leden voor aanwezigheid en inbreng. René sluit om 21.00 uur de vergadering. 



 
 
Deelnemerslijst vergadering: 
 
 

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Lidnummer 
Paul   Kramer 10 
Fred   Neve 255 
Rolf   Klaren 348 
Hugo   Waterschoot 1343 
Paul de Vries 1445 
Menzo   Bunge 1495 
André   Moes 1518 
Hanneke   Friebel 1683 
Jan Willem   Kemper 1704 
Hans   Verhoeff 2052 
René   Duursma 2278 
Evert van de Vrie 2329 
Frank   Beijnvoort 2468 
Kees van Amersfoort 2567 
Thomas   Been 2723 
Hans   Smorenburg 2778 
Eric   Roggeveen 2963 
Jan Willem   Sloeserwij 2967 
Cees Wim   Voogt 2972 
Monique de Leeuw 2996 

 

De laatste 4 deelnemers zijn aan het begin van de vergadering nog aspirant lid. 


