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Opening

Het noodzakelijk quorum voor het aanpassen van het 
reglement is behaald (185 machtigingen + 46 Webinar 
deelnemers = 73,1%)

Machtigingen:
- 47 x Zelf besloten per vraag
- 106 x Akkoord op voorstellen
- 32 x Blanco
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Agenda

• Huishoudelijke mededelingen
• Notulen ALV 24-03-2020
• Jaarrekening 2020
• Kwijting beleid bestuur
• Wijziging reglement besluiten 1 t/m 4
• Aanpassing maximale buffer
• Ter informatie
• Rondvraag
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Huishoudelijk (1/3)

• Bij aanpassingen van het reglement moet minimaal 2/3e van 
het aantal leden aanwezig zijn en 2/3e van de stemmen voor 
de wijziging zijn.
• “Gewone” besluiten gaan door indien de meerderheid van de 

aanwezigen voor het voorstel stemt.
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Huishoudelijk (2/3)

• Indien je ons gemachtigd hebt dan verzoeken we je om 
niet mee te stemmen omdat anders je stem dubbel telt.
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Huishoudelijk (3/3)

• Voel je vrij om je vraag via de chat te stellen tijdens de 
toelichting.

Geef het a.j.b. expliciet aan als je wilt dat ik de vraag tijdens 
de Webinar behandel!
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NOTULEN 
24-03-2020
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Notulen 24-03-2020

• Verstuurd op 08-04-2020 aan toenmalige leden
• Moeten nog formeel vastgesteld worden
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Notulen 24-03-2020

• Verstuurd op 08-04-2020 aan toenmalige leden
• Moeten nog formeel vastgesteld worden

Heeft er iemand een vraag?
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Notulen 24-03-2020

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om: 
• Akkoord te gaan met de notulen van de ALV van 24 maart 2020.

SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.
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Notulen 24-03-2020

Stemmen via machtigingen:
Voor: 148
Tegen: 0
Blanco: 37

Stemmen via Webinar:

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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JAARREKENING
2020
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Jaarrekening 2020

• Geen opmerkingen van kascommissie
• Kascommissie gaat akkoord

Waar praten we over?
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Jaarrekening 2020 - toelichting

Ten opzichte van 2020 zien we 1 op 1 de sterke groei van het aantal 
leden van de vereniging terug. Wij zijn van 104 leden naar 245 leden 
gegroeid. We verwachten deze groei in 2021 door te zetten.

Conform verwachting is het netto resultaat van de vereniging € 0,00.
De vereniging heeft geen schulden en geen geld uitgeleend.
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Jaarrekening 2020 - Arbodienst

De daadwerkelijke kosten van de Arbodienst worden conform besluit 
van de ALV van 24 maart 2020 sinds augustus 2020 maandelijks 
verrekend met alle deelnemers. Dit in plaats van een vast bedrag 
van € 5,00 per persoon per maand. De verwachting was dat de kosten 
hierdoor lager uit zouden vallen.

Gemiddeld bedroegen de kosten voor de arbodienst van augustus t/m 
december 2020 € 2,60 per deelnemer per maand.

De nieuwe aanpak heeft geleid tot een totale besparing van meer 
dan € 4500.
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Jaarrekening 2020

• Akkoord van kascommissie
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Jaarrekening 2020

• Akkoord van kascommissie

Heeft er iemand een vraag?
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Jaarrekening 2020

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
• Akkoord te gaan met de jaarrekening 2020 en de 

penningmeester te dechargeren.
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Jaarrekening 2020

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
• Akkoord te gaan met de jaarrekening 2020 en de 

penningmeester te dechargeren.

SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.
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Jaarrekening 2020

Stemmen via machtigingen: 
Voor: 149
Tegen: 0
Blanco: 36

Stemmen via Webinar:

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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GEERT EN BAS, 
DANK VOOR DE 
HULP!



KWIJTING 
BESTUUR
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Kwijting beleid bestuur

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

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

Heeft er iemand een vraag?
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Kwijting beleid bestuur

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
• Het bestuur te kwijten van het door haar gevoerde 
beleid in 2020.
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Kwijting beleid bestuur

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
• Het bestuur te kwijten van het door haar gevoerde 
beleid in 2020.

SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.
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Akkoord kwijting bestuur

Stemmen via machtigingen: 
Voor: 152
Tegen: 0
Blanco: 33

Stemmen van Webinar:

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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AANPASSINGEN 
REGLEMENT
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Wijziging reglement – besluit 1

In het concept reglement staan wijziging aangegeven met 
"Besluit 1". Door deze wijzigingen kunnen deelnemers die 
permanent arbeidsongeschikt zijn geraakt hun onderneming 
opheffen zonder hun recht op schenkingen te verliezen.
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Wijziging reglement – besluit 1

In het concept reglement staan wijziging aangegeven met 
"Besluit 1". Door deze wijzigingen kunnen deelnemers die 
permanent arbeidsongeschikt zijn geraakt hun onderneming 
opheffen zonder hun recht op schenkingen te verliezen.

Heeft er iemand een vraag?
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Wijziging reglement – besluit 1

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig 
het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het 
bestuur van de vereniging met kenmerk: "Reglement en 
privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1" wat betreft 
de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking "Besluit 1".
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Wijziging reglement – besluit 1

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig 
het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het 
bestuur van de vereniging met kenmerk: "Reglement en 
privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1" wat betreft 
de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking "Besluit 1".

SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.
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Wijziging reglement – besluit 1

Stemmen via machtigingen:
Voor: 152
Tegen: 0
Blanco: 33

Stemmen van Webinar: 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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Wijziging reglement – besluit 2

In het concept reglement staan wijziging aangegeven met 
"Besluit 2". Arbodienstkosten worden nu hoofdelijk verrekend, 
het voorstel is dit naar rato van inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid te doen.
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Wijziging reglement – besluit 2

In het concept reglement staan wijziging aangegeven met 
"Besluit 2". Arbodienstkosten worden nu hoofdelijk verrekend, 
het voorstel is dit naar rato van inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid te doen.

Heeft er iemand een vraag?
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Wijziging reglement – besluit 2

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig 
het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het 
bestuur van de vereniging met kenmerk: "Reglement en 
privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1" wat betreft 
de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking "Besluit 2".
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Wijziging reglement – besluit 2

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig 
het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het 
bestuur van de vereniging met kenmerk: "Reglement en 
privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1" wat betreft 
de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking "Besluit 2".

SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.
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Wijziging reglement – besluit 2

Stemmen via machtigingen:
Voor: 133
Tegen: 14
Blanco: 38

Stemmen van Webinar: 

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
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Wijziging reglement – besluit 3

In het concept reglement staan wijziging aangegeven met 
"Besluit 3". Het voorstel is het bestuur van de vereniging het 
mandaat te geven de privacy gedragscode aan te passen indien 
noodzakelijk voor de uitvoering van de schenkkring.  
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Wijziging reglement – besluit 3

In het concept reglement staan wijziging aangegeven met 
"Besluit 3". Het voorstel is het bestuur van de vereniging het 
mandaat te geven de privacy gedragscode aan te passen indien 
noodzakelijk voor de uitvoering van de schenkkring.  

Heeft er iemand een vraag?
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Wijziging reglement – besluit 3

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig 
het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het 
bestuur van de vereniging met kenmerk: "Reglement en 
privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1" wat betreft 
de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking "Besluit 3".
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Wijziging reglement – besluit 3

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig 
het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het 
bestuur van de vereniging met kenmerk: "Reglement en 
privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1" wat betreft 
de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking "Besluit 3".

SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.
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Wijziging reglement – besluit 3

Stemmen via machtigingen:
Voor: 147
Tegen: 1
Blanco: 37

Stemmen van Webinar:

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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NB. Doordat de stemming per ongeluk 2x is 
uitgevoerd (de tweede keer even kort bij besluit 4) 
kloppen de aantallen in de afbeelding niet en staat 
die hier niet weergegeven.

De juiste aantallen en percentages zijn:
- 34 x Ja (72%)
- 6 x nee (13%)
- 7 x Blanco (15%).



Wijziging reglement – besluit 4

In het concept reglement staan wijziging aangegeven met 
"Besluit 4". Voor het juist vullen van het systeem van de 
arbodienst en de arbo-arts is het noodzakelijk de 
geboortedatum van de deelnemer in te vullen. Deze 
ontbrak bij de persoonsgegevens zoals vermeld in de 
privacy gedragscode en willen we daaraan toevoegen.
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Wijziging reglement – besluit 4

In het concept reglement staan wijziging aangegeven met 
"Besluit 4". Voor het juist vullen van het systeem van de 
arbodienst en de arbo-arts is het noodzakelijk de 
geboortedatum van de deelnemer in te vullen. Deze 
ontbrak bij de persoonsgegevens zoals vermeld in de 
privacy gedragscode en willen we daaraan toevoegen.

Heeft er iemand een vraag?
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Wijziging reglement – besluit 4

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig 
het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het 
bestuur van de vereniging met kenmerk: "Reglement en 
privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1" wat betreft 
de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking "Besluit 4".
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Wijziging reglement – besluit 4

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig 
het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het 
bestuur van de vereniging met kenmerk: "Reglement en 
privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1" wat betreft 
de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking "Besluit 4".

SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.
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Wijziging reglement – besluit 4

Stemmen via machtigingen:
Voor: 145
Tegen: 4
Blanco: 36

Stemmen van Webinar:

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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AANPASSEN 
MAXIMALE 
BUFFER
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Aanpassing maximale buffer

We hebben een maximale buffer per deelnemer van 24x het 
maandelijkse spaarbedrag. Gezien het lage arbeidsongeschiktheids‐
percentage onder de deelnemers, het totaal aantal deelnemers en 
de hoogte van de buffer die ontstaat, is het voorstel de maximale 
buffer te verlagen naar 12x het maandelijkse spaarbedrag.
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Wat is het directe effect

• Buffer is nu ca € 400.000 dat wordt € 300.000
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Aanpassing maximale buffer

We hebben een maximale buffer per deelnemer van 24x het 
maandelijkse spaarbedrag. Gezien het lage arbeidsongeschiktheids‐
percentage onder de deelnemers, het totaal aantal deelnemers en 
de hoogte van de buffer die ontstaat, is het voorstel de maximale 
buffer te verlagen naar 12x het maandelijkse spaarbedrag.

Heeft er iemand een vraag?

54ALV 16-03-2021



Aanpassing maximale buffer

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
• De maximale buffer te verlagen van 24x het maandelijkse 

spaarbedrag naar 12x het maandelijkse spaarbedrag.
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Aanpassing maximale buffer

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
• De maximale buffer te verlagen van 24x het maandelijkse 

spaarbedrag naar 12x het maandelijkse spaarbedrag.

SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.
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Aanpassing maximale buffer

Stemmen via machtigingen:
Voor: 138
Tegen: 13
Blanco: 34

Stemmen van Webinar:

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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Aandachtspunten

• In de portal kan je instellen wat je met je bufferoverschot 
wil doen.
• Pas eventueel je dag limiet in de bunq app aan als je buffer 

overschot meer is dan je dag limiet. 

Je krijgt altijd een e-mail met uitleg 
(derde dag van de maand).
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TER INFORMATIE
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Makkelijk iemand informeren

• Korte e-mail vanuit de portal

• Uitgebreide e-mail vanaf www.samsamkring.nl/cadeautje
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Heb je iets geregeld na 2 jaar?

• Vraag die veel gesteld wordt door geïnteresseerden. 
Leuk om te weten hoe het zit?
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Heb je iets geregeld na 2 jaar?

• Reacties in Webinar:

SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.
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Alle reacties (17% ja)
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Aanpassen schenkalgoritme

• Hoe zit het ook al weer?

Iedereen schenkt altijd aan ALLE deelnemers die 
recht hebben op schenkingen!
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Een schenk voorbeeld: er zijn 3 inkomensniveau’s



Een schenk voorbeeld: in totaal zijn er 100 leden



Een schenk voorbeeld: er is 1 lid ziek



Een schenk voorbeeld: deze leden schenken elk €25



Een schenk voorbeeld: de andere leden naar rato



Een schenk voorbeeld

En als er 5 mensen recht hebben op schenkingen schenkt iedereen 5x!



Waarom anders (1/2)?

Het SamSam Servicebureau gaat het anders doen…
• Door onze groei in deelnemers en ook in aantal personen 

dat schenkingen ontvangt neemt het aantal banktransacties 
enorm toe.

• Een hoog aantal transacties kan effect hebben op de 
betrouwbaarheid van de koppeling van ons systeem met 
het systeem van de bunq bank (zij zijn erg traag…).
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Waarom anders (2/2)?

Het SamSam Servicebureau gaat het anders doen…
• Personen die schenkingen ontvangen krijgen enorm veel 

transacties op hun rekening.

• We willen problemen liever voorkomen dan oplossen!

73ALV 16-03-2021



Aanpassing

• Het totale bedrag dat je moet schenken wordt berekend.
• Je schenkt aan 1 en heel soms aan 2 personen.
• In de e-mail met schenkinformatie kan je terug zien hoeveel 

personen er schenkingen hebben ontvangen.

Er verandert niets ten aanzien van hoeveel je in 
totaal schenkt!

Wijziging wordt doorgevoerd in april of mei.
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Samenwerking met anderen

• Conform statuten kunnen groepen zich bij ons aansluiten.
• De democratie blijft geborgd omdat alle deelnemers mee 

stemmen.
• Voordeel leden
• Verspreiding van risico’s
• Delen van de lasten
• Hogere buffer
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Samenwerking met andere partijen
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Samenwerking met verzekeraar?

• Een aantal van onze samenwerkingspartijen trekt samen op. 
Waaronder een zeer grote / bekende / gerenommeerde partij
• Zij onderzoeken de samenwerking met een verzekeraar
• Zelfde voorwaarden en kosten voor iedereen
• Geen uitsluitingen
• Begeleiding door onze eigen arbodienst
• Naadloze overgang na 2 jaar

Waarschijnlijk ook toegankelijk voor SamSamkring leden!

Zodra er nieuws is brengen we jullie op de hoogte!
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Wat speelt er nog meer?

• Politieke lobby voor schenkkringen
• Gebruik derdengeldenrekening
• Ontwikkeling web-app
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RONDVRAAG
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Vragen via chat tijdens Webinar

Wordt er in de gaten gehouden of iemand een nieuw bedrijf 
opzet als die persoon permanent arbeidsongeschikt is geraakt 
en schenkingen ontvangt?

Neen. De arbodienst controleert dat niet. Indien iemand er voor kiest om 
een ander beroep te kiezen, dan kan dat. We hebben een beroeps-

arbeidsongeschiktheidsvoorziening. De schenkkring is dus ook een vangnet 
als je beroepsarbeidsongeschikt bent geraakt en je gedwongen bent van 

beroep te veranderen. Dat helpt je verder in het leven.
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Vragen via chat tijdens Webinar

Kunnen de kosten van de arbodienst verrekend worden met 
diegene die arbeidsongeschikt is?

Neen. Dit kan volgens onze reglementen niet, het bestuur is hier ook geen 
voorstander van. Indien dit een gewenste verandering is van het 

reglement dan kan je dit inbrengen op het moment dat je de concept 
agenda krijgt van de ALV. Dan gaat de leden over je voorstel stemmen.
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Vragen via chat tijdens Webinar

Verrekenen van de arbodienstkosten naar 
rato van de “dekking”: 

Een hogere verzekerd bedrag betekent niet perse dat je een 
hoger inkomen hebt. Hoe kijken jullie daar naar?

Dit klopt, vooral bij de hogere inkomens is de relatie tussen inkomen uit 
onderneming en “dekking” minder sterk. We zien echter dat de personen 
met een lagere dekking veelal ook een inkomen hebben dat daar bij past. 
De argumentatie dat de brede schouder de zwaarste lasten dragen blijft 

dan wel kloppen… 

82ALV 16-03-2021



Vragen via chat tijdens Webinar

Privacy code aan te passen door bestuur:

Wie controleert het bestuur en kan je achteraf hier een audit 
op doen?

De ALV en kascommissie controleren het bestuur. Het voorstel is dat het 
bestuur de aanpassing binnen twee dagen communiceert, iedereen heeft 
de gelegenheid om dan te reageren/bezwaar te maken. Daarnaast legt 
het bestuur in de jaarlijkse ALV verantwoording af over het gevoerde 

beleid.

Indien de wijziging die het bestuur heeft gemaakt ongegrond blijkt dan 
zal de aanpassing terug gedraaid moeten worden 83ALV 16-03-2021



Vragen via chat tijdens Webinar

Kunnen de kosten van de arbodienst verrekend worden met 
diegene die arbeidsongeschikt is?

Neen. Dit kan volgens onze reglement niet, het bestuur is hier ook geen 
voorstander van. Indien dit een gewenste verandering is van het 

reglement dan kan je dit inbrengen op het moment dat je de concept 
agenda krijgt van de ALV. Dan gaan de leden over het voorstel stemmen.
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Vragen van leden via email

Kunnen de privacy regels niet buiten het reglement geregeld 
worden, zodat deze middels een verklaring op ieder moment 
door de leden (goed) gekeurd kunnen worden? Dit is ook flexibel 
en ook rechtmatig.

Goede suggestie, heeft het bestuur niet voor gekozen in 
verband met mogelijke ‘gevoeligheid’ rond dit onderwerp. Dit 
zouden we in een volgende ALV de leden voor kunnen leggen…
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Vragen van leden via email

Als er wijzigingen rondom privacy zijn gedaan en je bent het er 
niet meer eens, wat dan?

Als je het er niet mee eens bent kun je natuurlijk bezwaar 
maken. Als we er vervolgens niet naar je tevredenheid uit 
komen dan kun je maandelijks je lidmaatschap opzeggen.
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Vragen van leden via email

Waarom van 24 maanden naar 12 maanden en dus halveren en 
niet eerst nog een tussenstap maken?
Het is lastiger de buffer tussentijds op te hogen. 

Het bestuur is in overleg met het Servicebureau tot dit besluit 
gekomen. We zijn het met je eens dat het vervelend is om de 
buffer weer te moeten verhogen maar we verwachten niet dat 

dit noodzakelijk blijkt. 
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Vragen van leden via email

Betekent het aanpassen van de buffer van 24 naar 12 maanden 
dat een deel van de buffer uitgekeerd wordt?

Ja, indien je hiervoor gekozen hebt. Ieder lid kan in de portal 
aangeven wat er met een eventueel bufferoverschot moet 

gebeuren. Zodra er een bufferoverschot is dan wordt 
uitgevoerd wat je ingesteld hebt: uitkeren of laten staan.
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Vragen van leden via email

Waaruit bestaan de kosten op de jaarrekening "ondersteuning 
SamSam Servicebureau BV"?

Het Servicebureau is de uitvoerende partij voor ALLE 
activiteiten van de vereniging. Van marketing tot en met de 

operationele processen en de IT. De vereniging betaalt daarvoor 
vaste kosten per lid.
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Vragen van leden via email

Zou er een andere manier/bank zijn om te sparen/bijdragen te 
betalen? (in plaats van de bunq).

Daar blijven we naar op zoek. Helaas is het tot op heden nog 
niet gelukt om iets te vinden dat bij ons past. Het machtigen 

moet laagdrempelig kunnen (kan bv niet bij de KNAB bank). Het 
Servicebureau is bezig met een partij (Stichting) die een 

derdengeldenrekening wil openen. Die zouden we dan 
eventueel kunnen gebruiken in een hybride systeem.
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Vragen van leden via email

Is het mogelijk om namen af te schermen aan wie ik schenk?

Neen. En dit is ook niet de bedoeling. Het gaat om schenkingen 
die je voor de belastingdienst aantoonbaar moet maken zodat 
je geen belasting over deze inkomsten hoeft te betalen (wel 

box 3). 
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Vragen van leden via email

Wordt er nog gekeken naar de mogelijkheid om schenkduur van 
maximaal 2 jaar te verlengen naar 3 of 5 jaar?

Goed punt, dat staat nog wel op de agenda van het bestuur 
maar niet op de agenda van de ALV. Volgend jaar hebben we nog 

meer kennis over het verloop van arbeidsongeschiktheid en is 
de groep nog groter. Waarschijnlijk zinvol dat we het dan op de 

agenda gaan zetten van de ALV. 
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