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Notulen Algemene Leden Vergadering NKBV Regio Rijnland 

Gehouden op 10 maart 2021 als ‘virtuele’ vergadering via ZOOM. 
 

1. Opening om 20:01 door voorzitter Job Jansen. Bij opening van de vergadering zijn er 26 

deelnemers in 22 ZOOM sessies, kort na het begin komt er een 27e deelnemer bij. Er zijn 3 

afmeldingen ontvangen en er zijn geen machtigingen verleend. De lijst van deelnemers is 

beschikbaar bij de secretaris. Er zijn geen voorstellen voor aanpassing van de agenda. 

 

2. Mededelingen:  De stukken voor de ALV (agenda, jaarverslag en financieel verslag, begroting) 

waren sinds twee weken beschikbaar via de website van de regio. Er zijn geen verdere stukken 

ingekomen voor deze vergadering. Er zijn ook geen aanmeldingen als kandidaat voor bestuur, 

kascommissie en VvA afgevaardigde waartoe via de website en nieuwsbrief was uitgenodigd. 

 

3. Notulen ALV 11 maart 2020: Er zijn geen tekstuele opmerkingen of vragen over de notulen, die 

door de vergadering zonder bezwaren worden goedgekeurd. Er zijn ook geen vragen naar 

aanleiding van de notulen. 

 

4. Het jaarverslag over 2020 wordt kort toegelicht door de voorzitter. Hoewel door de corona 

beperkingen veel activiteiten moesten worden geannuleerd, konden er ook een aantal toch wel 

doorgaan, waaronder een jeugdklimdag, 3 klimweekenden, Alpiene week, regio-kaderdag, 

winterbivak en klim- en boulder-hal trainingen. Job dankt de organiserende vrijwilligers. Ook 

dank aan Sierk voor het verzorgen van de website en nieuwsbrief inclusief opvolgen van vele 

veranderingen in het NKBV systeem, en aan de VvA afgevaardigden voor deelname aan twee 

VvAs in 2020. Er zijn geen verdere vragen en opmerkingen over het jaarverslag dat hierna door 

de vergadering wordt goedgekeurd. 

 

5. Het financiële verslag wordt door de penningmeester toegelicht. Dit jaar is overgegaan op een 

nieuw boekhoudprogramma dat, met in de aanloop flink wat extra werk voor de 

penningmeester en geholpen door NKBV bureau in Woerden en regio Amsterdam, nu gekoppeld 

is aan de bankrekening en het makkelijker maakt om diverse betalingen te verwerken in de 

boekhouding.  

Zowel inkomsten als uitgaven waren in 2020 veel lager doordat veel activiteiten niet konden 

doorgaan. Ook sponsorbijdrage vanuit de gemeente Leiden was daardoor lager (annulering van 

klimwandevenement). We hadden wel een positief resultaat van de Alpiene week. In totaal zit er 

nu zo’n 30,000E in kas, en er is ruimte voor initiatieven. De bestemmingsreserve van 4000E in het 

verslag moet gecorrigeerd worden tot 4500E maar dat kon nog niet in het boekhoudprogramma, 

dit wordt hopelijk binnenkort opgelost. De bestemde reserve van 1500E  voor algemeen (ex-

‘Eigen Honk’) kan worden aangewend voor b.v. materiaalaanschaf, en de reservering 2500E voor 

het lustrum in 2025 moet nog worden aangepast naar 3000E. N.a.v. dit verslag zijn er twee 

vragen: 

 Peter B: Gezien de ‘winst’ op Alpiene week: is er een bestemde reservering voor eventueel 

AW materiaal aanschaf/vervanging (zoals de tent)? Antwoord: ja er is ruimte in de algemene 

middelen om zulke aanschaffingen te doen. 

 Sid H: Is er weer een reservering voort lustrum 2025? Antwoord: dit was reeds door 

penningmeester toegelicht. 

 

Namens de kascommissie vertelt John Val dat hij met Bas Hermus de bankrekeningen en 

inkomsten en uitgaven bij de penningmeester heeft nagezien en dat de kascommissie akkoord is 



Notulen ALV Regio Rijnland 10 maart 2021  pag 2 van 3 

met het financiële verslag van de penningmeester en dus de vergadering adviseert dit goed te 

keuren. 

Er zijn geen verdere vragen en de vergadering keurt daarna met algemene stemmen het 

financiële verslag goed en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2020. 

 

6. De penningmeester ligt de begroting voor 2021 toe. Deze is grotendeels gelijk aan die van 2020 

want er zijn geen belangrijke beleidswijzigingen. Ook kunnen we door corona nog geen goed 

beeld krijgen van onze mogelijkheden in 2021. Het bestuur heeft vorig jaar de deelname prijs 

voor klimweekeinden en cursussen verlaagd en wil dit jaar de cursusprijzen nog iets verder 

verlagen. Dit omdat de organisatiekosten lager blijken en we er geen ‘winst’ op willen maken, 

maar ook niet te laag om te voorkomen dat we worden overspoeld door cursisten uit andere 

regio’s.   

N.a.v deze begroting-presentatie zijn er enkele vragen: 

Sid H vraagt of de begroting rekening houdt met een eventueel ‘inhaaleffect’ als de corona-

maatregelen verlicht worden en er veel belangstelling voor buitenklimmen komt. Antwoord: dat 

zal financieel niet veel uitmaken want de klimweekenden en cursussen zijn min of meer 

kostendekkend. 

Peter B stelt voor om voor het materiaaldepot 3 touwen en 5 jeugdklimgordels aan te 

schaffen ter vervanging van oudere exemplaren. Bestuur zegt dat hiervoor voldoende geld is in 

de algemeen middelen en  geeft Peter toestemming voor de bestelling. 

Annette K: Is er geld voor bijscholingsactiviteiten voor kader? Antwoord: Ja, ook uit 

algemene middelen, er is immers ledenbijdrage van NKBV voor o/a kader ondersteuning. 

Overigens heeft Peter S aangeboden (gratis) BLS training te kunnen verzorgen en is er al 

vrijdagavond 26/3 een online kader bijscholings-activiteit.  

Peter B herinnert aan een recente mail van NKBV voor mogelijkheden voor online medische 

bijscholing. 

Michiel Z roept kader en ander leden op om met voorstellen te komen voor activiteiten, 

want we hebben budget voor e.e.a. 

Ursula F vraagt of wij als ‘rijke’ regio berghutten kunnen ondersteunen. Antwoord: er gaan 

als behoorlijke bedragen vanuit de NKBV naar de UIAA voor het ‘gegenrecht’ en naar de 

BAC/KBF. Verder is er binnen de NKBV een HOF (Hutten Ondersteuningsfonds) dat jaarlijks 

tienduizenden euro’s doneert aan speciale projecten. Het lijkt niet nodig dat de regio hier verder 

nog aan meedoet.  

Peter B noemt als geldbestemming een ‘boulderblok ergens’ maar heeft geen concrete 

plannen. Daarbij merkt John V op gehoord te hebben dat er wellicht een (commerciële) klimhal 

komt in de Meelfabriek. 

Na deze discussie wordt de begroting door de vergadering met algemene stemmen 

goedgekeurd. 

 

7. De voorzitter bedankt John en Bas voor hun werk in de kascommissie van 2020. Ter vergadering 

stellen John Val (lid kascommissie 2020) en Niek de Goeje zich beschikbaar voor de 

kascommissie 2021 en zij worden door de vergadering per acclamatie benoemd. 

 

8. De regio heeft 5 stemgerechtigde plaatsen in de NKBV-Vergadering van Afgevaardigden. De 

volgende personen hebben zich voor deze vergadering beschikbaar gesteld, en er zijn geen 

verdere kandidaten aangemeld: 

Als VvAer: Sid Houtman, Peter Boogaard, Peter Schouten, Job Jansen, Bas Hermus. 

Als reserve-VvAer: Marcella de Baat, Marie-Jose Wijntjes en Erik Kleiss. 
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De vergadering benoemt hen bij acclamatie als (reserve-) regio- afgevaardigde naar de VVA. 

 

9. Bestuur 2021: Job Jansen werd vorig jaar gekozen als voorzitter (tweede termijn tot en met 

2022), en Renate van der Molen als penningmeester (eerste termijn tot en met 2022). Erik Kleiss 

is beschikbaar voor een derde termijn als secretaris en Michiel Zaaijer voor een tweede termijn 

als cursus coördinator. Er zijn voor aanvang van deze ALV geen andere kandidaten aangemeld 

voor bestuursfuncties. 

De vergadering benoemt per acclamatie Erik Kleiss en Michiel Zaaijer als bestuurslid voor de 

periode 2021 t/m 2023. 

 

10. Rondvraag: 

Peter B: Verzoek aan mensen om geleende spullen uit materiaaldepot snel terug te brengen. 

Peter B: Er is nieuwe materiaal inkoopactie voor kaderleden (en ook actief nog-niet-kader), in 

2021 niet meer via Edelrid maar via Beal en Petzl. Bestellingstermijn is kort (13 maart) via Peter 

en met betaling aan NKBV Regio Rijnland. Peter hoopt dat ieder kaderlid hiervan al op de hoogte 

is, maar anders alsnog bij dezen. De penningmeester verzoekt iedereen bij de betaling duidelijk 

te vermelden waar dit voor is, en het niet te combineren met ander betalingen. 

Stefan: heeft interesse voor de afgeschreven touwen van de regio. Zal dit met Peter regelen. 

Sid: suggereert als een mooie bestemming voor financieel overschot een regiolustrumviering op 

Curaçao. 

  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:55. 

 

Na een korte pauze volgen leuke online presentaties door Henno over zijn winter-klimexcursies in 

Marokko, en door Stefan over zijn klimroute projecten op Curaçao. 

 

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. 

 

 

 

 


