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Notulen Algemene Ledenvergadering  
Datum: 25 november 2020 

 
 

Aanwezig: 21 leden via zoom 
 

1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter, Hermie Hermens, opent de vergadering via zoom.  
Over de agenda zijn geen vragen of aanvullingen vanuit de vergadering, waarna 
deze wordt goedgekeurd. Er zijn geen ingekomen stukken. Voor deze vergadering 
zijn geen verslagen van subcommissies ingebracht. 
 

2. Notulen ALV 30 maart 2019  
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Bestuur jaarverslag over 2019 door voorzitter 
De Voorzitter vraagt of het akkoord is dat hij niet het hele bestuursverslag 
voorleest. Immers, 2019 was een goed jaar, maar Covid-19 werpt inmiddels een 
donkere schaduw over de SDGE, waardoor de Voorzitter er niet aan ontkomt om 
met name hierover te praten. 
In maart 2020 heeft het bestuur besloten om te stoppen met koken. In september 
kon er weer even gekookt worden, wat erg veel werk is geweest vanwege het 
opstellen van protocollen en het uitdenken van een werkmethodiek in lijn met de 
eisen van het RIVM en de Veiligheidsregio. Bijv. zeven kokers op 16 eters. Na een 
maand was de pret weer voorbij, want in de woorden van Rutte: “niet zoeken 
naar de rand van het toelaatbare”. Dichtgooien van de Cuisine heeft echter grote 
invloed op de financiën. Marius de Mol en uittredend penningmeester Bas 
Hulsbergen hebben hier goed over nagedacht, zodat de vaste lasten kunnen 
worden doorbetaald. 
Samen met de Commissie van Beheer Van Heek Park is er veel gedaan rondom 
het Theehuis: veel opgeknapt, het schuurtje zal verdwijnen en de kelder zal 
anders ingericht moeten worden. 
Nadat onze vroegere gérant Nicole was opgestapt, bleek dat het 
schoonmaakbedrijf deze taken niet goed kon opvangen. Angelique Trap is bereid 
gevonden om de taken van gérant op te pakken, waarvoor veel dank. Zij werkt als 
zzp’er via een nul-urencontract, dat is gecheckt door een jurist en fiscalist. 
De schoonmaak is nu opgedragen aan een ander bedrijf (AK Schoonmaak) met als 
bijkomend voordeel is dat de SDGE geen doorlopende schoonmaakkosten meer 
heeft voor de periodes dat er niet gekookt wordt. Na wat intensiever 
schoonmaakwerk, komen zij nu gem. 2 uur per week voor lopend onderhoud. 
Het ventilatiesysteem is nagekeken, alleen de aan-/uitknop moet beter voor 
elkaar. 
Hopelijk kunnen we snel weer koken, het bestuur is er klaar voor als groen licht 
wordt gegeven. 
 

4. Jaarverslag penningmeester over 2019 
Penningmeester begint met de mededeling dat de vereniging een goed jaar heeft 
gedraaid in 2019, waarbij wel moet worden aangetekend dat er relatief veel 
nieuwe leden zijn bijgekomen die inleggeld hebben betaald. 
Balans en begroting wordt toegelicht. 
Begroot wordt op 320 betalende leden, nu zijn er 285 betalende leden. 
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Inkoop is al jarenlang een discussiepunt: er wordt geroepen om meer budget en 
kosten liepen ook iets op, maar dankzij de menucie en wijncie is uiteindelijk toch 
binnen budget ingekocht. 
Voor eventuele en geplande investeringen in het Theehuis is voldoende 
gereserveerd. 
Meevaller is dat facturen uitblijven en dat het nieuwe schoonmaakcontract 
goedkoper uitvalt. 
Verzekering: gezocht naar alternatieven, maar uiteindelijk toch ervoor gekozen 
om bij NN te blijven. 
Mazars heeft onderzoek gedaan naar de btw-structuren (hoog/laag) binnen de 
SDGE en de doorbelasting aan de leden. Alles ok. 
Vanwege de Covid-19 problematiek en het verwachte verlies in 2020 is ervoor 
gekozen om een reservering op te nemen van EUR 17.000.  
Peter Garrels oppert dat de reservering voor de beëindiging van het contract met 
de vorige gérant kan vrijvallen, nu er geen claim is binnengekomen. 
 
Begroting 2020 is vooralsnog koffiedik kijken: voor SGDE is de belangrijkste 
conclusie dat het huidige uitgavenpatroon niet houdbaar is. Ofwel de contributie 
moet omhoog, ofwel de begroting moet anderszins op orde gebracht worden. De 
verwachting was dat er veel leden zouden opzeggen, maar dat is tot op heden 
uitgebleven. Mogelijk komt dat alsnog zodra de eerste contributienota op de 
deurmat ligt. Bestuur moet nadenken wat aan de leden geboden kan worden voor 
hun maandelijkse inleg om uitstroom tegen te gaan. 
Wat betreft instroom is nu het probleem is dat de vereniging nieuwe leden weinig 
te bieden heeft. Zodra er zicht is op betere tijden moet er actief geworven 
worden door het bestuur en ook de groepen zelf moeten verantwoordelijkheid 
nemen voor het aanvullen van de aantallen (16 per groep). Fuseren van kleine 
groepen is wellicht ook noodzakelijk, zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe 
kookgroep. 
Piet Dijkhuis geeft aan dat het inleggeld te hoog is en nieuwe leden afschrikt. 
Henri Holtkamp meent dat de SDGE moet aankloppen bij de verhuurder voor 
tijdelijke huurverlaging. Peter Wilderink geeft aan dat dit moeilijk ligt, omdat de 
Commissie van Beheer juist een huurverhoging heeft aangekaart. Verhuur van het 
Theehuis in de zomer kan ook een mogelijke bron van inkomsten zijn en dienen 
als wisselgeld om verdere huurverhoging te voorkomen.  
 

5. Verslag kascommissie over 2019 
Frank Snels en René de Jong nemen het verslag door, melden dat de balans een 
goed overzicht geeft en geven – naast de adviezen van de Kascie 2018 – het 
aanvullende advies mee dat uitvoering moet worden gegeven aan automatisering 
en machtigingen. Na het verslag wordt décharge voor de penningmeester 
gevraagd. 
De vergadering gaat akkoord. 
 

6. Benoeming kascommissie 2019 
Frank Snels treedt terug. 
Voorstel tot herbenoeming René de Jong en benoeming nieuw lid kascommissie 
Peter Garrels wordt aangenomen.  
 

7. Voortgang in tijden van Corona 
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Toevoeging op eerdere discussie: de leden moeten betrokken erbij worden, 
voeling met de SDGE en gemeenschapszin zijn essentieel. Dit betekent dat het 
bestuur hier meer energie in zal stoppen. De communicatie is al opgeschaald, 
maar kan nog beter. 
Erik Vunderink geeft compliment aan bestuur voor ingevoerde protocollen 
waardoor het mogelijk werd om in september/oktober te koken en vraagt of 
online koken niet verder onderzocht moet worden. 
Het idee wordt geopperd van een maandmenu waarbij de ingrediënten bij de 
Sligro kunnen worden opgehaald en de kookgroepen online met elkaar een 
kookavond kunnen beleven. Het bestuur gaat ermee aan de slag. 
 

8. Schoonmaak 
Is al besproken. 
 

9. Décharge bestuur en benoeming bestuursleden 
De voorzitter spreekt dank uit aan uittredende bestuursleden Anneke Snels, Marc 
Roelofs en Bas Hulsbergen. Een gepaste dankzegging volgt later. 
Voorstel tot benoeming Ate Jeeninga en Rutger van Wijk als nieuwe 
bestuursleden wordt aangenomen.  
Er wordt door de vergadering décharge verleend aan het bestuur. 
 

10. Rondvraag 
Aad de Ruiter geeft aan dat de trap naar de kelder levensgevaarlijk is en dat de 
airco te hard staat afgesteld. De voorzitter geeft aan dat de schoonmaakploeg en 
de gerant de trap geen probleem vinden en dat een nieuw kastje voor de airco 
wordt geïnstalleerd. Ate Jeeninga kan meteen aan de bak. 
Er wordt gevraagd wat de exacte plannen zijn voor de zomerverhuur van het 
Theehuis, maar de voorzitter geeft aan dat de ideeën nog erg prematuur zijn. 
Erik Vunderink vraagt zich af hoe het met het debiteurenbeheer zit. Bas 
Hulsbergen legt uit dat er enkele wanbetalers zijn, maar niets buitengewoons. 
Erik Vunderink zou graag zonneschermen geplaatst zien. De voorzitter zegt dat 
het bestuur deze wens deelt, maar dat dit wellicht niet het juiste moment is om 
dergelijke investeringen te doen. 
Anneke Snels deelt mee dat enkele leden graag zouden willen overstappen naar 
een andere kookdag/kookgroep, maar dat niet iedere kookgroep hiervoor 
openstaat. Deze houding mag niet leiden tot opzeggingen. Daarnaast is de 
activiteitencommissie de facto opgeheven. Het zou mooi zijn als deze weer nieuw 
leven ingeblazen wordt. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng en sluit de 
vergadering.  

 


