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Notulen ALV NKBV Regio Rijnland, gehouden op 11 maart 2020 

Locatie: Gebouw speeltuinvereniging Maredijk, Maredijk 100 te Leiden. 

 

1. Opening 20:00 door voorzitter. Er zijn 15 aanwezigen inclusief de vier bestuursleden, zie 

presentielijst (beschikbaar bij secretaris). Er zijn 6 afmeldingen binnengekomen. De 

vergaderstukken waren sinds ongeveer twee weken beschikbaar op website van de Regio.  

 

2. Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur en er zijn geen stukken binnengekomen t.a.v. 

deze vergadering. 

 

3. Notulen van de vergadering van maart 2019 waren afgelopen jaar beschikbaar op website. Er 

zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden door de vergadering ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2019. Dit is beschikbaar via de website. 

Dick O complimenteert het bestuur met het vlot geschreven en goed leesbare verslag. Er zijn 

verder geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen over het verslag, dat hierna door de 

vergadering wordt geaccepteerd. 

 

5. Financieel verslag 2019. Dit is ook beschikbaar via de website en wordt verder door de 

penningmeester en rest van het bestuur toegelicht: 

Er is een gezond saldo, en de exploitatierekening vertoont een ‘winst’ van bijna 4000E. Er is 

een ‘stelpost’ opgenomen ter correctie van enkele niet volledig te reconstrueren verschillen 

in 2019, dit is met bestuur en kascommissie besproken. 

Resultaat is o/a gunstig t.g.v. lagere kosten voor ALV in maart 2019, lagere kosten voor 

Regioborrel in september 2019, en lagere kosten voor drukken en verzending regiokalender, 

en batig saldo van cursussen en klimweekeinden. 

a. Dick O vraagt of het bestuur niet bezorgd is dat de NKBV het saldo te hoog vindt en 

daarom bijdragen aan de regio zal verminderen, of zelfs ‘een greep in de kas’ kan doen. 

Voorzitter meldt dat ons saldo nog laag is in vergelijking met andere ‘rijkere’ regio’s maar 

dat inderdaad in 2020 hogere uitgaven worden gepland voor b.v. kader; dit zal worden 

besproken bij begroting. 

b. Bas H vraagt waarom er 0E op de balans staat voor klimmen. Penningmeester licht toe dat 

voor klimmen geen bezittingen op de balans staan, maar dat dit wordt verrekend via de 

staat van baten en lasten. 

c. Henno v D vraagt waarom de inkomsten van de cursussen veel hoger lijken dan de kosten. 

Antwoord is dat de lasten onder andere posten staan geboekt (bv. kadervergoedingen). 

d. Dick O zegt dat volgens vroegere penningmeesters de financiële stand van zaken moeilijk 

bij te houden was tgv gebrekkige software, en vraagt hoe dat nu is.  Penningmeester 

meldt dat recent een nieuw systeem (‘Twinfield’) is geïntroduceerd dat dit makkelijker zou 

moeten maken, en de eerste ervaringen zijn gunstig. 

e. Peter S merkt op dat er geen kosten geboekt waren voor de BLS-training. Penningmeester 

legt uit dat dit onder de kosten voor EHBBO (‘Draaisma cursus’) valt, waar afgelopen jaar 

12 regiokaderleden aan meededen. Peter merkt verder op dat hij als clinicus bij het LUMC 
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ook BLS-training kan verzorgen en hij bereid is dat in 2020 voor de regio te doen. Dit 

aanbod wordt in dank aanvaard. 

f. Ursula F vraag of het een goed idee is een regio-AED aan te schaffen voor onze 

activiteiten. Peter legt uit dat dat wel 4000E kan kosten, exclusief de jaarlijkse kosten voor 

onderhoud etc. De vergadering bespreekt dat we bovendien als regio hier eerder nog 

nooit behoefte aan hebben gevoeld.  Er is consensus dat aanschaf van een AED niet 

noodzakelijk is. 

De kascommissieleden (Bas H en John V) hebben hun hun financieel onderzoek vorige week 

gedaan en het financieel verslag geaccordeerd. De vergadering wordt voorgesteld het verslag 

goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen over het jaar 2019. 

 

6. Begroting 2020. 

De voorzitter ligt e.e.a. toe: 

Er is ruimte op de begroting om de vergoeding voor kader bij regio activiteiten te verruimen 

(cursussen, klimweekeinden en kaderbijscholing). Het blijven kleine bedragen en is zeker 

geen vergoeding voor tijd, maar het idee is dat de kaderleden er niet zelf meer hoeven bij te 

leggen als ze bij een activiteit ingeschakeld worden. Ook is de bijdrage voor deelname aan 

klimweekeinden afgelopen jaar al verlaagd om geen drempel voor deelname te zijn. De 

klimweekenden zijn nu niet meer geheel kostendekkend maar dat wordt uit ander posten 

gecompenseerd. Er volgt discussie: 

a. Bas H ziet begroting voor jeugdklimmen iets stijgen en vraagt wat de plannen zijn.  

Bestuur: nog niets concreets, we zouden graag meer jeugdactiviteiten zien en er is ruimte 

voor wat reclame of communicatie, als er vrijwilligers zijn die hier iets willen oppikken. 

b. Job J: ons ‘leercentrum’ heeft ook versterking nodig en wordt ge-audit in 2021. Stefan vd L 

(niet langer regio-leercoach) is bereid om 2020 een interne audit te doen ter 

voorbereiding. Extra kader is zeer welkom. 

c. Dick O vraagt of er al een update is voor het MJBP 2017-2020. Hij denkt dat dit sturing kan 

geven en resultaten kan verbeteren. Voorzitter argumenteert dat veel activiteiten moeten 

worden ontwikkeld van uit actieve leden en niet top-down gestuurd. Michiel Z vindt dat 

het MJBP beschrijft wat we al willen en dit behoeft niet te worden bemeten met KPIs etc. 

d. Dick en Ursula merken op dat het klimweekeinde met Kunststof boulderaars in 2018 heel 

geslaagd was, en vragen wat de plannen in 2020 zijn. Voorzitter: nog niets concreets maar 

we zullen dat zeker weer onderzoeken. Voorzitter merkt verder op dat er samenwerking 

met de her-opgerichte LSAC is gezocht. Verder is er samenwerking met andere regio’s. 

Helaas zijn er veel NKBV leden die niet actief zijn in de regio; hetzelfde geldt trouwens 

voor alle andere regio’s. In de regiojaarkalender, in februari verzonden naar alle 

regioleden staat een expliciete oproep om hen meer bij de regio te betrekken. 

e. Bas merkt op dat er veel boulderaars zijn onder de jongeren – kunnen we die bij de regio 

betrekken. N.a. hiervan vraagt Annette K of het een goed plan is om op een vaste avond 

met de regio te boulderen en zo bekendheid te scheppen om andere boulderaars bij de 

regio te krijgen. Maar dan moeten er wel actieve leden zijn die dit willen organiseren en 

onderhouden. We kunnen starten met een oproep in de volgende nieuwsbrief.  

f. Volgt een uitgebreide discussie over wat we als regio kunnen en moeten doen en of we 

het aan vrijwilligers moeten overlaten of gericht sturen. Geen conclusie, we spreken hier 

in de loop van het jaar ongetwijfeld nog vaker over. 
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De voorgestelde begroting wordt door de vergadering gesteund, en samen met het financiële 

verslag over 2019 goedgekeurd. Het bestuur wordt decharge over 2019 verleend. 

 

7. Benoeming kascommissie voor 2020. 

Bas Hermus en John Val zijn bereid ook komend jaar weer als lid van de van kascommissie op 

te treden. Voor Bas is dit de derde keer maar de vergadering ziet hierin geen bezwaar. Bas en 

John worden door de vergadering bij acclamatie herbenoemd als kascommissie over 2020. 

 

8. Regio-afgevaardigden naar de NKBV VvA. 

De volgende regioleden hebben zich aangemeld: Erik Kleiss, Sid Houtman als VvAer, Marcella 

de Baat en Peter Boogaard als reserve-VvAer. Ook Reindert Lenselink is bereid indien er te 

weinig belangstellenden zouden zijn. Tijdens de vergadering spreekt Peter Schouten ook zijn 

bereidheid uit om VvAer te worden. De vergadering benoemt hierna formeel de volgende 

afgevaardigden: Sid Houtman, Peter Schouten, Reindert Lenselink, Erik Kleiss (als VvAer) en 

Peter Boogaard en Marcella de Baat als reserve-VvAer. Secretaris zal hen aanmelden bij het 

NKBV-bureau. 

 

9.  Samenstelling bestuur 2020: 

Job Jansen is beschikbaar voor een tweede termijn van drie jaar als voorzitter, tot en met 

2022. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 

Renate van der Molen was afgelopen half jaar al waarnemend penningmeester na het vertrek 

van Frank Deltrap en is bereid formeel penningmeester te worden. Er zijn geen andere 

kandidaten voor deze rol aangemeld. 

Erik Kleiss (secretaris) en Michiel Zaaijer (cursuscoordinator) werden in 2018 benoemd voor 3 

jaar en blijven beschikbaar als bestuurslid. 

De vergadering gaat per acclamatie accoord met de benoeming van bovenvermelde vier 

personen als bestuurslid. De secretaris zal dit doorgeven waar noodzakelijk. 

 

10. Rondvraag: er zijn geen opmerkingen of vragen. 

De voorzitter dankt tenslotte een aantal actieve regioleden (Annette, Bob, Bas, Ursula, Sierk, 

John, Hans, Peter S en vier bestuursleden) voor hun inzet, en als blijk van appreciatie is er 

weer een fraaie regio-fotokalender geproduceerd. Enkele niet-aanwezige actieve regio-

vrijwilligers (Kees, Werrie, Peter B, Sid, Martijn, Marcella, Marie-Jose, Frank en Oost-Brabant 

relaties) zullen hem bij gelegenheid alsnog ontvangen.  

Ursula Fisscher wordt met een flesje wijn extra bedankt voor haar inzet afgelopen jaren als 

websitebeheerder en nieuwsbrief-redacteur, en Sierk Rosema wordt welkom geheten als 

haar opvolger. 

 

Sluiting van de vergadering volgt om 21:15 waarna nog een gezellige borrel volgt die werd verzorgd 

door Bob H, waarvoor dank. 

 

P.S. Omwille van privacywetgeving zijn namen in bovenstaande beperkt tot voornaam + 

initiaal. Volledige naam is op te vragen bij secretaris vanuit de presentielijst. Voor 

benoemingen wordt wel de volledige naam vermeld. 


