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24 MAART 2020



Agenda

• Opening

• Notulen ALV 24-06-2020

• Jaarcijfers 2019

• Kwijting beleid bestuur

• Nieuw kascommissielid

• Wijziging reglement besluiten 1 t/m 4

• Verstrekken notulen aan derden

• Aanpassing spaarbedrag

• Rondvraag



OPENING



Opening

Het noodzakelijk quorum voor het aanpassen van het 
reglement is behaald (enquêtes 70% + webinar 6% = 76%)

- 82 machtigingen aan bestuur conform ingevulde enquêtes

- 14 machtigingen aan bestuur om akkoord te gaan met alle 
voorstellen

- 3 machtigingen aan bestuur om blanco te stemmen

- 9 Deelnemers aan webinar



NOTULEN 
24-06-2019



Notulen 24-06-2019

• Verstuurd op 13-07-2019 aan toenmalige leden

• Moeten nog formeel vastgesteld worden



Voorstel bestuur



Notulen 24-06-2019

Stemmen vanuit online enquêtes:

Voor: 95

Tegen: 0

Blanco: 4

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 8

Tegen: 0

Blanco: 0 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



JAARCIJFERS 
2019



Jaarcijfers 2019

• Opmerkingen kascommissie zijn verwerkt

• Kascommissie gaat akkoord

Waar praten we over?



Winst en verlies SamSamkring Zakelijk I - 2018

2018 2019 2020

Inkomsten

Contributie deelnemers 3440

Vergoeding kosten door SamSam Servicebureau 
BV 126,14

Totaal inkomsten 3566,14

Uitgaven

Ondersteuning SamSam Servicebureau BV -3440

Kvk Kosten -50

Bankkosten -76,14

Totaal uitgaven -3566,14

Netto resultaat 0

De vereniging had op 31-12-2018 een schuld van 760€ aan 
het SamSamservicebureau en hetzelfde bedrag op haar 
bankrekening.

De vereniging had op 31-12-2018 geen bezittingen.

Akkoord kascommissie 2018

Bas Epker Ernst-Jan Bergman

via email: 05-02-2019 via email: 06-02-2019



Jaarcijfers 2019

• Jaarrekening klopt, op rente na, met 
verwachtingen

• Resultaat = € 3,03

• Bezit = € 3,03



Voorstel bestuur



Jaarcijfers 2019

Stemmen vanuit online enquêtes:

Voor: 95

Tegen: 0

Blanco: 4

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 8

Tegen: 0

Blanco: 0 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



KWIJTING 
BESTUUR



Kwijting beleid bestuur

Ieder jaar dient het bestuur aantoonbaar 
te verantwoorden dat het uitgevoerde 
beleid door de leden van de vereniging 
is geaccepteerd.



Voorstel bestuur



Akkoord kwijting bestuur

Stemmen vanuit online enquête:

Voor: 95

Tegen: 0

Blanco: 4

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 9

Tegen: 0

Blanco: 0 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



BENOEMING 
KASCOMMISSIELID



Benoemen Geert Valk als kascommissie lid

• Hugo Boiten heeft in de laatste dagen van zijn 
lidmaatschap nog als kascommissielid de jaarrekening 
gecontroleerd. Hij heeft een vaste baan gevonden en 
daarom zijn lidmaatschap beëindigd.

• Geert Valk heeft zich beschikbaar gesteld als 
kascommissielid ter vervanging van Hugo Boiten.



Voorstel bestuur



Benoemen Geert Valk als kascommissie lid

Stemmen vanuit online enquête:

Voor: 94

Tegen: 1

Blanco: 4

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 8

Tegen: 1

Blanco: 0 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



AANPASSINGEN 
REGLEMENT



Wijziging reglement – besluit 1

In het concept reglement staan wijziging aangegeven met 
"Besluit 1" dit zijn wijzigingen die doorgevoerd moeten worden 
voor de bedrijfsvoering of correcties.



Voorstel bestuur



Wijziging reglement – besluit 1

Stemmen vanuit online enquête:

Voor: 93

Tegen: 0

Blanco: 6

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 9

Tegen: 0

Blanco: 0 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



Wijziging reglement – besluit 2

Flexibele afhandeling bufferoverschot (waarde op SamSam 
rekening boven 24x je inleg).

Zelf de keuzes om:

• Het geld laten staan of over laten maken

• Naar welke rekening het wordt overgemaakt (met kenmerk, 
kan bijvoorbeeld naar pensioenrekening)

Deze wijziging gaat in per 1 juli 2020



Voorstel bestuur



Wijziging reglement – besluit 2

Stemmen vanuit online enquête:

Voor: 93

Tegen: 3

Blanco: 3

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 7

Tegen: 1

Blanco: 1 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



Wijziging reglement – besluit 3

Periode dat je lid moet zijn als je schenkingen hebt ontvangen 
aanpassen. 

• Huidige regel is minimaal 2 jaar lid zijn in totaal.

• Voorstel om dit te wijzigen naar in totaal 2x de periode dat je 
schenkingen hebt ontvangen.



Voorstel bestuur



Wijziging reglement – besluit 3

Stemmen vanuit online enquête:

Voor: 93

Tegen: 2

Blanco: 4

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 9

Tegen: 0

Blanco: 0 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



Wijziging reglement – besluit 4

Kosten arbodienst zitten nu in contributie als een vast 
bedrag, een soort 'verzekering’. 

Voorstel is de daadwerkelijke kosten voor ondersteuning 
door de arbodienst betalen vanuit ons spaarbedrag / onze 
inleg en de contributie verlagen van € 20 naar € 15.

Deze wijziging gaat in per 1 augustus 2020



Voorstel bestuur

*Let op: hier staat per abuis “besluit 1”; het 
betreft echter besluit 4.

*



Wijziging reglement – besluit 4

Stemmen vanuit online enquête:

Voor: 89

Tegen: 7

Blanco: 3

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 9

Tegen: 0

Blanco: 0 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



VERSTREKKEN 
NOTULEN AAN 
DERDEN



Verstrekken notulen aan derden

Soms krijgen wij het verzoek van aspirant-leden om de 
notulen van de ALV van de vereniging in te zien. Wij 
verstrekken deze niet maar kunnen ons voorstellen dat 
ondernemers die overwegen lid te worden wel graag zien hoe 
zo'n ALV verloopt.



Voorstel bestuur



Verstrekken notulen aan derden

Stemmen vanuit online enquête:

Voor: 88

Tegen: 7

Blanco: 4

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 8

Tegen: 1

Blanco: 0 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



AANPASSEN 
SPAARBEDRAG



Aanpassen spaarbedrag

• Twee jaar geleden gekozen voor zeer veilige 6%. 

• Met een buffer van € 200.000, meer dan 140 leden en een 
schenkingspercentage van < 0,3% is een lagere inleg mogelijk 
zonder het risico op tekorten sterk te vergroten.

Deze wijziging gaat in per 1 mei 2020



Voorstel bestuur



Aanpassen spaarbedrag

Stemmen vanuit online enquête:

Voor: 83

Tegen: 12

Blanco: 4

Stemmen tijdens de webinar:

Voor: 9

Tegen: 0

Blanco: 0 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel



RONDVRAAG



Vragen van leden via email 1/18

M.b.t. het opzeggen van de AOV. Wat is de termijn van 
opzeggen als je geen schenkingen hebt gehad?

De opzegtermijn is 1 maand



Vragen van leden via email 2/18

Nu de tarieven worden verlaagd heb ik behoefte als lid om 
periodiek (per kwartaal) te worden geïnformeerd over de 
cijfers. Dus wat is het werkelijke ziektepercentage%, instroom 
e.d. Kan hierin worden voorzien?



Vragen van leden via email 2/18

• Verbeterde informatie in portal

• En hier wordt natuurlijk aan gewerkt, het kan altijd beter...



Vragen van leden via email 3/18

Wanneer is het bestuur tevreden einde 2020 mbt aantal leden?

En

Gezien de huidige groei, wat is de verwachting voor 1-1-2021? 

Het bestuur is tevreden met de groei (8-10% per maand) en wij 
verwachten eind 2020 ongeveer 270 leden te hebben.



Vragen van leden via email 4/18

Aanpassing spaarbedrag: Wordt de inleg van bestaande leden 
per 1 mei 2020 naar beneden bijgesteld? 

Dat klopt, iedereen wordt hier over geïnformeerd.



Vragen van leden via email 5/18

Is er al meer inzicht in de gevolgen van het pensioenakkoord? 

De verplichte AOV biedt de keuze voor een eigen risico van 2 
jaar. Dat zou mooi combineren met SamSamkring, wij blijven 
goedkoper. 
De maximale dekking van de verplichte AOV is € 1.600 bruto. 



Vragen van leden via email 6/18

Van sommige besluiten heb ik te weinig kennis en inzicht om 
volmondig ja of nee te stemmen. Is het een optie om ook blanco 
te kunnen stemmen per besluit?

Ja dat kan, vragen konden nu worden overgeslagen, de 
volgende keer gaan we alle vragen verplichten en geven we 
blanco gewoon mee als optie! Net wat duidelijker…



Vragen van leden via email 7/18

Kan ik mijn spaarbedrag ook op deze hoogte laten, waardoor ik 
een hogere uitkering krijg bij ziekte?

Nee, omdat je spaarbedrag is gekoppeld aan je inkomen uit 
onderneming (max 80%). Je kunt wel iedere maand je gewenste 
inkomensniveau aanpassen tot die max 80%. Wil je omhoog dan 
moet je dat weer even afstemmen en dus een afspraak maken 
via de website.



Vragen van leden via email 8/18

In plaats van het betalen van de daadwerkelijke kosten van 
arbodienst, kunnen we ook de contributie op 20 euro houden en 
achteraf het eventueel 'teveel betaalde' aan de leden 
terugstorten? Ik heb liever de zekerheid van een vast bedrag 
aan contributie.

Dat is nu niet de insteek geweest. Mocht je dit soort wijzigingen 
willen voorstellen aan de ALV dan kan je dat doorgeven aan het 
bestuur (via Roland) en nemen we dit mee in de volgende ALV.



Vragen van leden via email 9/18

Misschien is het handig om de verlaging van 6% naar 4,5% eerst te testen: door nog steeds 
6% als vast spaarbedrag te nemen, en zodra de deelnemer 24 maanden buffer opgebouwd 
heeft, en situatie het toelaat, dan pas in 1 terugbetaling te verlagen naar 24 en x 4% 
spaarbedrag. Hiermee voorkom je dat bij onverwachte verhoging van risicoprofiel voor 
alle deelnemers het spaarbedrag van 4,5% weer zou moeten verhogen. Daarmee zouden 
leden ook af kunnen haken. Gezien de groei van de club, lijkt 6% spaarbedrag geen 
belemmering gevormd te hebben om lid te worden; Liever een conservatieve buffer, 
zonder bijstorten/verhogen in latere fase; Geeft veel minder gedoe.

Dat is nu niet de insteek geweest. Mocht je dit soort wijzigingen willen voorstellen aan de 
ALV dan kan je dat doorgeven aan het bestuur (via Roland) en nemen we dit mee in de 
volgende ALV.



Vragen van leden via email 10/18

Aangaande samenwerkingen met andere clubs onder eigen logo: 
behoud eigen identiteit van SamSamkring: laat leden van 
andere clubs onder eigen naam lid worden, en contributie 
afdragen, en spreek indien nodig een eenmalige 
introductiekorting af van bijvoorbeeld de genoemde 50% op 
eerste jaar, indien nieuw lid via samenwerkende organisaties 
zich aanmeldt.

Dat is niet de wens van samenwerkende partijen in de ‘grey
label’ variant. Wij bieden wel altijd die mogelijkheid aan.



Vragen van leden via email 11/18

Verstrekking notulen aan derden: ik zou willen voorstellen om 
de tekst aan te passen, van "verstrekking van derden" naar 
verstrekking op verzoek van potentiële deelnemers. Is iets 
smaller geformuleerd dan "derden". Dan ben ook ik akkoord met 
deze wijziging.

Het bestuur had wel deze insteek. In de Webinar is de 
formulering van het voorstel aangepast. 



Vragen van leden via email 12/18

Begrijp ik het goed dat er nu ook vanuit andere banken (dan 
BUNQ) gestort kan worden? 

We nemen aan dat je hier de schenkingen bedoeld die nu vanaf 
de bunq bankrekening gaan. Momenteel is de bunq nog de enige 
bank die laagdrempelige machtigingen ondersteunt. Komende 
tijd onderzoeken wij echter ook alternatieven (PayPal, KNAB, 
andere banken) zodat je als lid meer keuze krijgt. 



Vragen van leden via email 13/18

Bij enkele vragen vraag ik mij af of het "coronarisico" is 
meegewogen. Met andere woorden er is een reële kans dat vele 
ziek worden en wel/niet kortdurend. Mijn vraag zou de 
maatregel uitgesteld moeten worden tot het najaar?

Het bestuur heeft hier over overlegt en besloten toch het 
voorstel door te laten gaan. De mediaan van het aantal 
ziektedagen door Corona is 7. Gezien het eigen risico van 2 
maanden zal Corona geen significante impact hebben. 



Vragen van leden via email 14/18

Als er gekozen wordt voor verlaging van het percentage dan wil 
ik graag mitigerende maatregelen zien om ongewenste instroom 
te voorkomen. Alleen de verwachting van het bestuur dat het 
wel mee zal vallen vind ik onvoldoende.

Gezien de insteek van statuten en reglement bestaat er geen 
ongewenste instroom. Iedere gezonde ondernemer kan 
meedoen. Er kunnen en worden dan ook geen mitigerende 
maatregelen opgesteld.



Vragen van leden via email 15/18

Waarom wordt de €5 die in mindering gebracht wordt van de 
bijdrage niet apart gezet op een rekening bij de vereniging? Dit 
zodat er een vaste buffer ontstaat voor dekking van de 
ARBOkosten. Op moment dat er voldoende buffer staat zou de 
inleg navenant verlaagd kunnen worden.

Dit lijkt het bestuur een goed idee. Echter geen reden om het 
geagendeerde voorstel in te trekken. Het bestuur neemt dit 
idee mee ter voorbereiding van de evaluatie van de nieuwe 
ARBO aanpak tijdens onze ALV in 2021 als mogelijk alternatief.



Vragen van leden via email 16/18

Door het verlagen van het spaarbedrag wordt dus ook de 
maximale buffer verlaagd. Dat betekent dat de buffer met 
ingang van 1 mei direct een klap omlaag krijgt. Is dat 
meegerekend in het voorstel?

Dat is meegenomen in de overwegingen om tot het voorstel te 
komen. De verhoging van het risico dat er onvoldoende 
financiële middelen acht het bestuur schenkingen beperkt. De 
afname van de buffer in mei is ca € 12.000. 



Vragen van leden via email 17/18

Het lijkt me goed om voortaan een kort profiel van de 
kandidaat op te nemen. Geen vraag dus maar een advies. Dat 
maakt het toch voor mij gemakkelijker om 'ja' te antwoorden.

Goed voorstel, echter wat ons betreft op basis van vrijwilligheid 
van de kandidaat. De ALV krijgt vervolgens de keuze om de 
kandidaat al dan niet te accepteren met de informatie die ze 
hebben gekregen.



Vragen van leden via email 18/18

Hoe hoog (indicatie) zijn de daadwerkelijke kosten voor 
ondersteuning door de arbodienst bij ziekmelding?

Dat weten wij niet precies want de arbodienst wordt nu per 
deelnemer per maand betaald. De verwachting is dus dat de 
kosten lager uitvallen dan € 5 per maand per deelnemer. 
Volgend jaar evalueren wij uiteraard of ‘verzekeren’ niet 
goedkoper is.



Vragen tijdens webinar 1

De vraag is hoe bij variabele kosten van de arbodienst gezorgd wordt dat 
we toch steeds onze volledige inleg kunnen voldoen? Voorbeeld. Ik betaal 
nu X en daarvan is 20 Euro voor de Arbo. Als het variabele deel steeds 
wisselend is hoe weet ik dan wat ik moet overmaken?

Je blijft steeds een vast maandbedrag inleggen. Het Servicebureau 
berekent de kosten voor de arbo en de penningmeester schrijft het bedrag 
over van de SamSamrekeningen naar de verenigingsrekening. De 
kascommissie controleert dat jaarlijks.



Vragen tijdens webinar 2

Als we de notulen gaan verstrekken aan potentiele leden, worden de 
notulen dan geanonimiseerd?

Ja, die worden geanonimiseerd verstrekt.



Vragen tijdens webinar 3

Ik heb nog wel een vraag over de Arbodienst...Zou er geen vaste bijdragen 
van de persoon kunnen worden gevraagd. Dan haal je ook het misbruik 
weg.

Hier gaan het Servicebureau en het bestuur over nadenken.


