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Notulen Jaarvergadering 27 maart 2021 via Zoom 
 
Aanwezig  circa 190 schermen met ruim 400 deelnemers 

Bestuur   Bas Kuntz (voorzitter), Henk Wieleman (secretaris), Dennis Wientjes 
(penningmeester), Theo Koster, Jan Tromp, Marjan Leipoldt, Rens 

Hagen, Ed Nieuwland en Frank van Neste 
 
1.  Opening: 

Om 20:06 uur opent de voorzitter Bas Kuntz de vergadering via Zoom door 
alle aanwezige leden van harte welkom te heten op deze tweede digitale 

jaarvergadering.  
 
Heel fijn dat er dit jaar nog veel meer leden de moeite hebben genomen om 

weer in te schakelen. We hebben al ruim een jaar geen feestjes gehad, dus 
gaan we er vanavond, binnen de spelregels, een groot feest van maken! 

 
Om het stemmen via een poll te oefenen: “Heeft iedereen zin in een feestje” 
wordt unaniem Ja gedrukt. 

 
We staan allereerst stil bij de leden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.  

De namen zijn in het Verslag Secretaris 2020 vermeld. 
 

2. Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken, anders dan de agendapunten. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 mei 2020: 
Over de notulen worden geen vragen gesteld. 

 
Hoewel we dat normaal gebruikelijk met een applaus doen, zien we op de 
schermen dat een ieder (100%) via de stemknop instemt met het 

goedkeuren van de notulen en dus worden de notulen door de voorzitter 
vastgesteld.  

 De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van de notulen. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris over verenigingsjaar 2020: 

Het jaarverslag van de secretaris, is zoals al jaren gebruikelijk door ons 
bestuurslid Communicatie, Theo Koster, gemaakt.  

 
Een beeldverslag is dit jaar natuurlijk niet gemaakt. 
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Maar we hebben wel beelden van het Buikschuiven in de tuin van Radio 538. 
Ondanks alle beperkingen heeft Joris, de Navel, Bergman  het NK 
Buikschuiven  gewonnen! 

 
De vergadering gaat wederom met een 100% score akkoord met het 

jaarverslag en beeldverslag. 
 

5. Toelichting Financieel Verslag 2020 door de penningmeester: 
Onze penningmeester Dennis Wientjes, zoals al vele jaren bekend, neemt 
dit jaar met ons allen het financieel verslag uitgebreid door. Ondanks de 

mededeling dat hij het alleen op hoofdlijnen behandelt, is het toch een heel 
verhaal. 

 
Het jaar 2020 heeft de vereniging, voor het eerst sinds 2010, een verlies 
van € 18.623,- gemaakt.  

De reden hiervoor is het uitbreken van de coronacrisis, waardoor het 
Dorpsfeest niet kon plaatsvinden.  

Als gevolg hiervan hadden we vorig jaar al besloten geen contributie te 
incasseren.  
Onze omzet is dan ook gekelderd naar €12.000, en bestaat voornamelijk uit 

contributies en vrijwillige bijdragen. 
Ondanks dat veel kosten niet gemaakt zijn, bleven we wel met de vaste 

kosten zitten voor € 29.000.  
Bij deze vaste laten horen de huur van de garageboxen, belastingen, elektra 
en wateraansluitingen, opslagkosten, drukwerk, verzekeringen, rente- en 

bankkosten. Ook hebben we afschrijvingskosten die door gaan.  
Voor het NK Kortebaan op Duindigt hebben we een financiële bijdrage 

geleverd om dit mogelijk te maken. 
Al met al hebben we aan vaste kosten al bijna € 2.000 per maand nodig. 
 

Op de balans actiefzijde zien we de posten materiële vaste activa en 
voorraden verminderen. Bij de post belastingen zien we de vordering BTW 

4e kwartaal op de balans staan. Ook hebben we nog een post te ontvangen 
sponsorgelden uit 2019 staan. De liquide middelen zijn dan ook met bijna € 
15.000 gedaald, als gevolg van het verlies en de aflossing van de lening. 

Gezien de coronacrisis heeft het bestuur gemeend de versnelde aflossing 
van de lening vanwege de onzekerheid niet te continueren. 

 
Op de balans passiefzijde zien we nog steeds een positief eigen vermogen 
van € 9,921,- staan. De daling is zoals al uitgelegd het enorme verlies in 

2020. 
De hypothecaire lening heeft nog een openstaand bedrag van € 22.079,-. 

Alle nog lopende schulden zijn nagenoeg betaald. 
 

Onze vereniging telde eind 2020 1784 leden. Van deze leden betaalt 
normaliter al 75% per automatische incasso. 
 

De penningmeester wil Ineke ter Metz bedanken voor de ledenadministratie. 
 

Gaston Bijl van Bijl Accountants & Belastingadviseurs wordt bedankt voor 
de ondersteuning en uitwerking van het financieel verslag. 
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6. Verslag Kascommissie.: 
De kascommissie zou bestaan uit Saskia Beths en Peter Rauws, maar is 
uitgevoerd door Peter Rauws en het reserve-lid Bernard Vork.  

Zij zijn op 16 maart jl bij de penningmeester op bezoek geweest. 
 

De kascommissie heeft hier uitgebreid naar facturen en het financieel beleid 
gekeken. Er zijn in de administratie geen onvolkomenheden aan het licht 

gekomen. 
 
Ook hebben zij gezien dat Gaston Bijl de goedkeuring heeft gegeven. 

 
De kascommissie geeft hierbij haar goedkeuring en verzoekt de vergadering 

decharge te verlenen aan de penningmeester en daarmee het bestuur voor 
het gevoerde financiële beleid.” 
 

7. Goedkeuring Financieel Verslag 2020: 
Opnieuw wordt de poll opgestart en 100% van de stemmers geeft akkoord 

op de jaarstukken 2020.  
 

8. Begroting en Contributie: 

De penningmeester presenteert de begroting 2021 en gaat van twee 
varianten uit.  

 
Variant 1 gaat er van uit dat we in 2021 geen Dorpsfeest hebben, maar wel 
de contributies innen om de vaste kosten te kunnen dragen. 

Variant 2 gaat uit van een normaal Dorpsfeest. Alle tussenliggende 
varianten zullen afhankelijk van de mogelijkheden door het bestuur 

beoordeeld worden.  
 
In beide varianten wil het bestuur wel de contributie dit jaar gaan innen. 

De contributie blijft gehandhaafd op € 17,50 
Via de stemknop hebben we 99% voor en 1% tegen. 

Het contributie wordt vastgesteld op € 17,50. 
 
Het staat leden natuurlijk vrij om een extra vrijwillige bijdrage te doen. 

 
8. Benoeming Kascommissie:  

Vanuit de kascommissie wordt geen afscheid genomen Bernard Vork en  
Peter Rauws. Als reserve-lid 2021 wordt benoemd John van Nierop en voor 
2022 Gerard Nijssen.  De vergadering gaat via de stemknop unaniem 

akkoord. 
 

9. Bestuursmededelingen: 
De voorzitter informeert de vergadering over de volgende onderwerpen: 

 
- Ineke ter Metz voert ook in deze periode weer de ledenadministratie 

uit. 

- De Lief- en Leedpot wordt met volle overgave door Nel Willenbroek 
beheerd. 

- Rens Hagen zal als gevolg van ziekte voor drie tot zes maanden 
uitgeschakeld zijn, We wensen Rens veel strekte toe. 
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- Er zijn toch nog twee Kortebanen in 2020 geweest op Duindigt, het 
NK Kortebaan, waarvoor wij een financiële bijdrage geleverd hebben 
en de Kortebaan van Lisse.  

- Dit jaar wordt de Wet op de kansspelbelasting ingevoerd. Via de 
Kortebaanbond, waar Bas Kuntz ook lid van is, wordt veelvuldig 

overleg gevoerd met de ministeries. 
- Voor de kermiswereld is vanuit de overheid een coronapot van € 10,5 

miljoen beschikbaar gesteld, maar daar is, as we speak, nog geen 
dubbeltje van uitgekeerd.  

- Ter ondersteuning wordt het kermisfilmpje 2016 gepresenteerd. 

- De vereniging bestaat dit jaar 85 jaar. Mogelijk dat we dit jaar nog 
een extra feestje kunnen organiseren. Maar dat is nog niet zeker. 

- Wel zijn we net voor de start van Corona op initiatief van de 
Kortebaanbond gestart met een project Immaterieel Erfgoed voor de 
Kortebaandraverij. Dat is nu afgerond, maar nog niet ondertekend. 

We worden dan: “Bijgeschreven op de Inventarislijst Immaterieel 
Erfgoed” 

- Vandaar ook ons jaarthema “Errugh Goed”  
- Het Dorpsfeest staat gepland voor de periode 31 juli t/m 7 augustus. 
- 1 juli is de uiterste datum dat wij als een “go-no go” willen hanteren. 

- Er bestaan allerlei Corona-noodfondsen, maar niet voor ons, omdat 
wij een vrijwilligers-organisatie zijn. Dus van Alles naar Niks! 

- Wel mogen we waarschijnlijk het Dorpsfeest in zogenaamde bubbels 
gaan organiseren op een afgesloten terrein, maar helaas is het Dorp 
wat lastig af te sluiten. 

- Op 7 april hebben we samen met de gemeente Velsen en alle 
evenementenorganisaties een Evenemententop. Hopelijk krijgen we 

daar iets meer duidelijkheid. 
- Eind mei willen we als vanouds onze vrijwilligers en sponsoren 

bijpraten. Dan zal er meer duidelijk zijn om te komen richting een 

definitief besluit.  
- We blijven ons best doen voor jullie!!!!!!!!! 

 
10. Bestuursverkiezing: 
 

Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 2 jaar zijn: 
 

Voor 2 jaar  
Bas Kuntz  Voorzitter 
 

Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 1 jaar zijn: 
 

Henk Wieleman Secretaris 
Ed Nieuwland  Kermiszaken 

Jan Tromp  Hekkenteam 
 
Allen worden via de stemknop unaniem herkozen. 

 
11. Rondvraag: 

- Paul Molenaar: Zijn er al scenario’s?  We hebben al wel gekeken 
naar bubbels en 1,5 meter, en we hebben met veel organisaties 
overleg. Er mogen geen evenementen verschoven worden. Wel 

zijn we al zo creatief geweest door voor oktober ons 85 jaar 
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lustrumfeest aan te vragen volgens een jarenlange 
lustrumtraditie,   

2011 groot feest op Weimanweide,  

2016 nostalgische kermis,  
2021  ?????,  

maar hier is nog geen duidelijkheid over. 
- Aad de Gier: Bedankt  ook dit jaar het bestuur voor het vele 

werk dat jullie het bestuur heeft uitgevoerd. 
- Madelon van Waalwijk van Doorn: Is het mogelijk de Kortebaan 

op een andere plek te organiseren? We zijn aan t kijken op 

Duindigt, samen met IJmuiden, Beverwijk en Heemskerk. 
 

12. Sluiting: 
 
De voorzitter eindigt nog met een feestje dat mogelijk gepland gaat worden 

vanuit Citymarketing op 12 september “Ontdek Velsen”. 
 

Vanuit alle schermen volgt een groot applaus voor de geweldige avond. 
Om 21:19 uur sluit de voorzitter de vergadering met de wens om toch nog 
een Dorpsfeest Santpoort 2021 van 31 juli t/m 7 augustus neer te kunnen 

zetten. 
 

Na de sluiting gaan we weer kienen op afstand. 

 


