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Verslag Algemene Ledenvergadering maandag 29 maart 2021 

Aanwezig: 15 staf- en bestuursleden, geen ouders. 

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de digitale bijeenkomst. De agenda wordt met 

ieders instemming vastgesteld.  

2. Terugblik op 2019/2020 

De notulen van 2019 ontbreken doordat de aantekeningen van de secretaris bij een opschoon-

actie verloren zijn gegaan. In 2020 is de algemene ledenvergadering niet doorgegaan door de 

coronacrisis.  

 Ledenverloop 

De secretaris geeft een korte schets van het ledenbestand in 2019 en 2020. Het aantal 

jeugdleden bedroeg eind 2019 170 tegen 165 eind 2020. Voor de leiding was dat 18 

respectievelijk 15. De coronacrisis lijkt weinig van invloed zijn te geweest op de ledenaantallen. 

De bezetting per speltak geeft geen aanleiding tot zorgen.  

 Beheer en onderhoud gebouwen en schepen 

De voorzitter geeft een toelichting op de verschillende werkzaamheden die rond het clubhuis 

hebben plaatsgevonden.  

- Het pad tussen de toegangsbrug en de kampvuurkuil is vernieuwd; 

- Er is een begin gemaakt met de aanleg van drainage op het achterterrein; 

- De aanleg van een nieuwe kampvuurkuil krijgt een herstart. Er is een groep bezig met het 

opzetten van een plan, dat te zijner tijd met de groepsraad wordt gedeeld; 

- Er zijn nieuwe kasten geplaatst in de lokalen van de bevers, de welpen Stokstaartjes en 

de scouts/welpen Hollandsche Nachtegalen. Er worden nog meer nieuwe kasten gezocht; 

- Het lokaal van de welpen Bonte Kraaien heeft een uitklapbare tafel aan de muur 

gekregen;  

- Er is een hek bij de fietsenstalling aangelegd; 

- De scheuren in het asfaltpad naar het terrein zijn gerepareerd; 

- Er is het nodige snoeiwerk verricht. 

De groepsbegeleider waterwerk geeft een terugblik over de werkzaamheden in het haventje en 

aan de schepen. 

- Op het terrein is het reguliere onderhoud gepleegd; 

- De Kagenaar heeft mede door de omstandigheden een uitgebreide onderhoudsbeurt 

gehad. Er wordt nu gewerkt aan de nieuwe zwaarden; 

- De Zuid-Holland heeft in 2019 een nieuw aggregaat gekregen. Het schip heeft de 

wachtschipkeuring ondergaan en een werfbeurt gehad. Tevens zijn het 24 V-systeem en 

de dekluiken vervangen; 
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- Op de vletten is het regulier onderhoud uitgevoerd; 

- In 2020 is gestart met het voorwerk voor een boegschroef in de Zuid-Holland en de 

verlenging van de benodigde certificaten om te mogen blijven varen.  

 Veiligheid 

- Alle leden waarop dit van toepassing is, beschikken over een verklaring omtrent gedrag 

(VOG). Omdat de richtlijnen van Scouting Nederland voor de geldigheidstermijn zijn 

gewijzigd naar drie jaar worden waar nodig nieuwe VOG’s aangevraagd; 

- De vertrouwenspersoon van Scouting Alphen aan den Rijn is in 2020 een keer 

geraadpleegd voor advies. Dit verzoek is afgehandeld. 

- In 2020 is onderzocht of er specifieke veiligheidseisen gelden voor de gereedschappen 

en materialen die binnen de vereniging worden gebruikt. Besloten is om de gereed-

schappen eens in de twee jaar te keuren aan de hand van een checklist. Zo kunnen we 

aantonen aan dat we aan de veiligheidseisen voldoen. Daarnaast heeft een veilig 

gebruik van de materialen de aandacht.  

 Corona 

De corona brengt veel onzekerheid met zich mee. Ondanks de vaccinaties is het nog niet bekend 

of de kampen door kunnen gaan. Er zijn al wel locaties gereserveerd. Nu er iets meer ruimte 

komt hebben de zeeverkenners weer gedraaid. Geconstateerd kan worden dat de corona-

maatregelen die binnen de vereniging gelden goed worden nageleefd. 

3. Wijzigingen bestuur 

Ralph heeft afgelopen jaar te kennen gegeven te willen stoppen als coördinator waterwerk. Het 

bestuur heeft Stefan bereid gevonden Ralph op te volgen en vraagt hiervoor de goedkeuring van 

de ledenvergadering. De aanwezige leden verklaren zich akkoord. Het bestuur bedankt Ralph 

voor zijn inzet. Hij blijft Stefan de komende tijd in ieder geval nog ondersteunen.  

Het bestuur vraagt of de ledenvergadering ermee kan instemmen dat het zittend bestuur 

aanblijft en zijn werkzaamheden voortzet. De ledenvergadering gaat akkoord.  

4. Financiën Scouting Alphen aan den Rijn 

 Financieel jaarverslag 2020 

De penningmeester begint met een korte inleiding hoe Scouting Alphen is georganiseerd. Naast 

de vereniging Scouting Alphen aan den Rijn, die verantwoordelijk is voor de spelactiviteiten, zijn 

er de stichting Scouting Alphen aan den Rijn en de stichting de Hollandsche Nachtegalen. Bij de 

eerste stichting zijn het gebouw en het materiaal ondergebracht, bij de tweede de schepen.  

Daarna volgt een toelichting op de jaarrekening van de vereniging.  

Toelichting op de balans vereniging 

De transitorische post aan de activazijde betreft vooruitbetaalde kampgelden. De post onder 

activa betreft de contributie over het eerste kwartaal 2021 die al in december 2020 is geïnd.  

Het negatieve exploitatiesaldo onder de post eigen vermogen is met name toe te schrijven aan 

de effecten van corona.  

Toelichting op de winst- en verliesrekening vereniging 
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In 2020 had de vereniging minder inkomsten dan in het voorgaande jaar. Dit kwam door minder 

begeleiding van de huurders, loterijen en andere acties. Daarnaast is de vereniging de subsidie 

van de gemeente voor 2020 misgelopen.  

Toelichting op de balans stichting Hollandsche Nachtegalen 

De stichting heeft een rekening-courantverhouding met de vereniging. Dit is de transitorische 

post onder de activa.  

Toelichting op de balans stichting Scouting Alphen aan den Rijn 

De stichting heeft een rekening-courantverhouding met de vereniging. Dit is de transitorische 

post onder de activa. 

Toelichting op de winst- en verliesrekening stichting Scouting Alphen aan den Rijn 

De opbrengsten voor verhuur 2020 betreffen de verhuur van het gebouw door de stichting aan 

de vereniging. Het verschil met de opbrengsten van boekjaar 2019 van € 13.000 zijn de gederfde 

inkomsten aan verhuur aan derden. Dit nadeel komt voor rekening van de vereniging.  

Om de vereniging in deze moeilijke tijd (financieel) te ondersteunen, stelt het bestuur voor dat 

de stichtingen vanwege de coronacrisis de vereniging als tegemoetkoming in 2021 een korting 

geven op de huur van gebouw en schepen.  

Toelichting op Investeringen 

Op de balans van beide stichtingen is een voorziening opgenomen voor investeringen. Het zijn 

vooral de  schepen waar komende tijd investeringen en (groot) onderhoud nodig zijn. Voor alle 

investeringen is een investeringsschema opgesteld.  

De snelheid waarmee de werkzaamheden gerealiseerd worden, hangt ook af van de mate 

waarin hulp van vrijwilligers gekregen kan worden.  

De penningmeester bedankt Gé voor zijn inzet bij het opstellen van de jaarrekening. Indien er 

buiten de vergadering om nog vragen zijn over de jaarrekening dan kunnen die altijd aan Gé 

gesteld worden.  

 Decharge penningmeesters 

Door de corona is er geen kascontrole geweest van de jaarrekeningen over 2019 en 2020. Het 

bestuur en de penningmeester in het bijzonder stelt iedereen die dat wil in de gelegenheid 

kennis te nemen van de onderliggende stukken en deze te controleren.  

Alle aanwezigen stemmen ermee in de penningmeesters decharge te verlenen, waarmee de 

jaarstukken over 2019  en 2020 worden vastgesteld, met dank aan de penningmeesters.  

5. Rondvraag  

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de jaarrekening.  

Er wordt nog kort stilgestaan bij hoe de nieuwe site wordt ervaren. Deze is positief ontvangen. 

Nieuws vanuit de speltakken kan gedeeld worden via Facebook. Als iemand filmpjes wil plaatsen 

kan dat via Philip geregeld worden.  

6. Afsluiting  

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit daarmee de 

vergadering.  


