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Opening

Het noodzakelijk quorum voor het aanpassen van het reglement 
(66,6%) is behaald.

351 machtigingen (70%) + 36 webinar deelnemers = 77% 
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Agenda

• Huishoudelijke mededelingen
• Notulen ALV 16-03-2021
• Jaarrekening 2021
• Kwijting beleid bestuur
• Wijziging reglement besluiten 1 t/m 4
• Ter informatie
• Rondvraag
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Huishoudelijk (1/4)

• 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 (2/4)

• 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 (3/4)

• 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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Huishoudelijk (4/4)

Stemmen doen we zo via een zogenaamde Poll. 

Laten we 1 x oefenen…
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NOTULEN 
16-03-2021
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Notulen 16-03-2021

• Verstuurd op 21-03-2021 aan toenmalige leden
• Moeten nog formeel vastgesteld worden
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Notulen 16-03-2021

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om: 
• Akkoord te gaan met de notulen van de ALV van 16 maart 

2021.
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Stemmen via machtigingen:

Voor: 297

Tegen: 0

Blanco: 54

Stemmen via webinar:

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel

Notulen 16-03-2021
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JAARREKENING
2021
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Jaarrekening 2021

• Geen opmerkingen van kascommissie
• Kascommissie gaat akkoord

Waar praten we over?

ALV 30-03-2022 14



15ALV 30-03-2022



Toelichting - Algemeen

Ten opzichte van 2021 zien we 1 op 1 de sterke groei van het aantal leden 
van de vereniging terug. Wij zijn van 245 leden naar 407 leden gegroeid. 

Conform verwachting is het netto resultaat van de vereniging € 0,00.
De vereniging heeft geen schulden en geen geld uitgeleend.
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Toelichting – 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 in 2021 € 2,86 per 
deelnemer per maand.
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Jaarrekening 2021

• Akkoord van kascommissie
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Jaarrekening 2021

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
• Akkoord te gaan met de jaarrekening 2021 en de 

penningmeester te dechargeren.
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Jaarrekening 2021

Stemmen via machtigingen: 

Voor: 302

Tegen: 0

Blanco: 49

Stemmen via webinar:

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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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

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
• Het bestuur te kwijten van het door haar gevoerde 
beleid in 2021.
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Akkoord kwijting bestuur

Stemmen via machtigingen: 

Voor: 297

Tegen: 0

Blanco: 54
Stemmen via 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". We willen de financiële termen zoals die we 
gebruiken verduidelijken en in het reglement hetzelfde houden 
als op de website. Het gaat om “Maandbedrag”, “Inleg / 
reservering” en “Buffer”.
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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 SamSam 
kring Zakelijk 1 versie 5.2" wat betreft de wijzigingen 
gemarkeerd met de opmerking "Besluit 1".
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Wijziging reglement – besluit 1

Stemmen via machtigingen:

Voor: 303

Tegen: 0

Blanco: 48

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

In het concept reglement (versie 5.2) staat een wijziging 
aangegeven met "Besluit 2". Arbeidsongeschikte deelnemers 
ontvangen nu in de 6 tot 8 weken voor hun uitgerekende datum 
van hun bevalling geen schenkingen. Na hernieuwde discussie 
hierover vind het bestuur dat geen passende uitzondering op de 
schenkingen.
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Vraag van een lid via de e-mail

Ik maak me zorgen voor de gegarandeerde extra kosten die nu niet worden 
gepresenteerd (onvoldoende info demografie leden en beleid daarin voor 
toekomst). Hoe is verdeling man-vrouw, welke leeftijdsgroepen, komt er een 
quotum op de verhouding? Ik heb onvoldoende info om een besluit te kunnen 
nemen, dus genegen tegen te stemmen.

Dat is moeilijk te voorspellen echter áls bij ons huidige arbeidsongeschiktheidspercentage (2,8%) 
alle vrouwen (1,4%) in de schenkkring in verwachting zouden worden én arbeidsongeschikt tijdens 
de zwangerschap 6 weken volledig arbeidsongeschikt zouden zijn en recht zouden hebben op 
schenkingen dan stijgen de totale kosten 11,5 % (6 van de 52 weken) voor de deelnemers 5,7%.

Echter: niet alle vrouwen worden zwanger en niet alle vrouwen worden tijdens hun 
zwangerschapsverlof ziek en daarmee arbeidsongeschikt. (Zwangerschap is geen ziekte).
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Vraag via de chat tijdens de webinar

Kun je je extra verzekeren voor een inkomen tijdens 
zwangerschap?

Nee, echter er is wel een wettelijke regeling die je inkomen regelt tijdens 
je zwangerschapsverlof: de ZEZ. Dat staat voor “Zwanger en Zelfstandig”. 
Je krijgt gedurende 16 weken rondom jouw bevalling een uitkering van 
het UWV, zodat je 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum kunt 
stoppen met werken en na je bevalling even tijd hebt om te herstellen en 
te genieten van de baby (10 tot 12 weken).
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https://www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-en-zelfstandige/zwanger-en-zelfstandige-zez/index.aspx


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 SamSam 
kring Zakelijk 1 versie 5.2" wat betreft de wijzigingen 
gemarkeerd met de opmerking "Besluit 2".

ALV 30-03-2022 32
SVP binnen 60 seconden stemmen via poll die hier onder verschijnt.



Wijziging reglement – besluit 2

Stemmen via machtigingen:

Voor: 291

Tegen: 7

Blanco: 53

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

In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met 
"Besluit 3". Het bestuur acht het zinvol om deelnemers helder 
op de hoogte te stellen van mogelijke consequenties indien zij 
niet meewerken met de arbodienst. Deze toevoeging maakt het 
duidelijk voor iedereen wat er verwacht kan worden.
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Vraag lid via de e-mail

Bij een conflict tussen een lid en het bestuur zou binnen een vereniging normaal 
gesproken de ledenvergadering het laatste woord moeten hebben. Misschien is dat in dit 
geval vanwege de verlangde privacy van de leden wat lastig. Zou dan niet een beroep op 
een onafhankelijke instantie mogelijk moeten zijn? Daar zijn dan natuurlijk wel weer 
kosten aan verbonden.

Deelnemers kunnen altijd een beroep doen op de geschillenregeling van de vereniging 
(artikel 15 van het reglement).
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Vraag via de chat tijdens de webinar

Is er ook gedefinieerd wat 'niet meewerken’ met de arbodienst 
inhoudt? (aantal waarschuwingen, termijnen etc)?

Ja, dit is als volgt beschreven in artikel 8 van het reglement 
van de vereniging.
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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 SamSam 
kring Zakelijk 1 versie 5.2" wat betreft de wijzigingen 
gemarkeerd met de opmerking "Besluit 3".
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Wijziging reglement – besluit 3

Stemmen via machtigingen:

Voor: 300

Tegen: 1

Blanco: 50

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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Wijziging reglement – besluit 4

In het concept reglement (versie 5.2) staat een wijziging 
aangegeven met "Besluit 4". Om de financiële afwikkeling van 
extra dienstverlening aan leden te vereenvoudigen stelt het 
bestuur voor om maandelijks terugkerende kosten (indien 
relevant) op te tellen bij de contributie.
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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 SamSam 
kring Zakelijk 1 versie 5.2" wat betreft de wijzigingen 
gemarkeerd met de opmerking "Besluit 4".
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Wijziging reglement – besluit 4

Stemmen via machtigingen:

Voor: 293

Tegen: 3

Blanco: 55

Stemresultaat: De vergadering gaat akkoord met het voorstel
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TER INFORMATIE
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VERLOOP 
SCHENKINGEN 
2021
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Feiten: Het AO percentage in de schenkkring
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Waar komt dit dan door?

• We worden ouder (als vereniging)
• We zijn ooit begonnen op 0% dan kan het alleen maar meer worden

• We hebben een pandemie te pakken
• Overbelaste ondernemers vallen uit
• Arbeidsongeschiktheid ontstaat door uitgestelde operaties/zorg
• Arbeidsongeschiktheid duur langer door langere wachttijden
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Vraag via de chat tijdens de webinar

Wat wordt bedoelt met groepen?

Als vereniging hebben wij het mogelijk gemaakt dat andere 
groepen zich bij ons aan kunnen sluiten onder een eigen label 
(Zie de volgende sheet van deze presentatie). Deze partijen 
doen mee onder hetzelfde reglement.
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Samenwerking met andere partijen
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Vraag via de chat tijdens de webinar

Ik had het gevoel dat de schenkingen hoger werden toen er 
andere groepen bij samsam gevoegd werden. Is dit zo?

Dat zou kunnen maar de statistiek per groep laat niet zien dat 
er een causaliteit is. Bovendien is het ledenaantal van 
SamSamkring Zakelijk I verreweg het grootste waarmee de 
impact van de andere groepen beperkt is.
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Samenwerking met andere partijen

Trage start samenwerkingen. Naast de 407 leden van 
SamSamkring Zakelijk I waren er in december 2021 41 
ondernemers die via andere organisaties meedoen aan de 
schenkkring. 
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Gebruik derdengeldenrekening

• Stichting AOV voor Vakmensen heeft een rekening waar 
derdengelden op gestort kunnen worden.

• We zijn bezig de afspraken te formaliseren
• Kosten per lid per maand € 1,00 (eigen keuze)
• Waarschijnlijk per 1 juli ook beschikbaar voor SamSam leden

Zodra er meer nieuws is over de details informeren wij jullie!
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Vraag deelnemer via e-mail

Er is weinig informatie over wie AOV voor vakmensen precies is. Op hun website 
vrijwel geen achtergrondinfo te vinden of is dit eigenlijk een franchise van SamSam 
onder een ander label?
AOV voor vakmensen is een initiatief van VLOK en FNV Zelfstandigen en PZO. De 
stichting heeft een derdengeldenrekening in beheer en daarvan mogen deelnemers 
van SamSamkring ook gebruik maken.
Derdengelden is geen bescherming tegen fraude, men kan alsnog een greep in de 
kas doen. Ook hierover geen informatie verstrekt inzake bijv. Afspraken en 
bevoegdheden en dat vind ik jammer.
Voor gebruik van de derdengeldenrekening worden, i.o.m. accountant, stichting en 
het Servicebureau, processen, controles en machtigingen ingericht die de gelden 
van de gebruikers beschermen tegen fraude.
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Vraag via de chat tijdens de webinar

Wat is mijn voordeel van een derdengeldenrekening?

De kosten zijn lager dan de kosten van een bunq rekening. De 
keuze is aan de deelnemers zelf.
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Hoe vitaal
ben je nu?

Wil jij je klantenkring laten groeien?

Wil jij nog meer bewegen en minder zitten?

Wil jij leren hoe je je nog vitaler kunt voelen?

Wil jij door in beweging te komen het verschil 
maken voor iemand die minder vitaal is?





Hoe werkt het

•Elke 1000 stappen = 1 Fitcoin®

•Elke 15 minuten fietsen = 1 Fitcoin®

App installeren

Saldo fitcoins 
in app en in
te wisselen 
in de app 
voor gezonde 
producten en 
diensten

Fitcoins 
doneren 
voor een 
goed doel

Fitcoins 
verdienen 
door sociale
educatieve 
activiteiten

Berichten 
service in 
de app 
richting de 
deelnemers



Klantenkring laten groeien

Jij biedt jouw product / dienst aan in de app (tegen korting) in ruil
voor fitcoins.

=> Jij laat een ander (meer) bewegen!

=> Jij boort nieuw kanaal aan voor potentiële nieuwe klanten
onder deelnemers van SamSam schenkkring





De wereld een beetje mooier maken

Jij doneert jouw fitcoins

⇒VierVitaal gebruikt die om mensen te steunen die leven
met financiële zorgen en ook deelnemen aan ons
programma.

⇒Iedereen verdient het om zich vitaal te kunnen en mogen
voelen



De eerste 10 
aanmeldingen
betalen slechts
39 Euro.

Meedoen@viervitaal.nl

mailto:Meedoen@viervitaal.nl
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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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RONDVRAAG
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Vraag van een lid via de e-mail

Contributie; er is sprake van groei leden, daarmee ook extra 
werkzaamheden en kosten. Echter naar rato minder. Is er 
nagedacht wanneer en bij welk aantal leden dit invloed gaat 
hebben op de contributie?
(Overigens mooi dat jullie succes hebben, tof!)

Als het ledenaantal voldoende gegroeid is en de kring rendabel 
is voor het SamSam Servicebureau komen we daarop terug bij 
de vereniging.
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Vraag van lid via de e-mail

Bij de afschrijving van de bedragen voor het lid wat arbeidsongeschikt is zie ik de 
volledige naam van dit persoon. Volgens mij was dit voorheen anders? 
Arbeidsongeschiktheid is een bijzonder persoonsgegeven, is deze werkwijze compliant 
aan de AVG? 

Wordt dit ook met een derdengelden rekening opgelost?

Dit was altijd al zo en is conform de privacygedragscode van de vereniging. De 
persoonsgegevens zijn bekend omdat degene die schenkingen ontvangt moet kunnen 
aantonen dat de ontvangen gelden schenkingen van individuen zijn en onder het bedrag 
blijven van de maximale schenkingen die belastingvrij ontvangen mogen worden.

Bij gebruik van de derdengeldenrekening kan de ontvanger dit aantonen aan de hand van 
een jaaroverzicht van ontvangen bedragen.
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Vraag via e-mail

Stel dat het percentage arbeidsongeschikten danig toeneemt, bijvoorbeeld 
door een hoger percentage mensen met Long Covid, welk effect heeft dat 
dan op SamSamKring?

Als het arbeidsongeschiktheidspercentage even hoog als of hoger wordt 
dan de inleg dan hebben wij een gezamenlijke buffer waaruit wij kunnen 
schenken. Als er aanvullende maatregelen nodig lijken heeft het bestuur 
i.o.m. het Servicebureau door de wachttijd van 2 maanden voldoende tijd 
om indien nodig ook andere maatregelen aan de vereniging voor te 
leggen, zoals het tijdelijk verhogen van de inleg. 
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Vraag via de e-mail

Door wie is er juridisch gekeken naar het reglement en naar de 
wijzigingen?

Door het bestuur van de vereniging en door Notariaat Everest. 
Door de samenwerking met Stichting AOV voor vakmensen 
hebben ook de juristen van de stichting en van FNV 
Zelfstandigen er naar gekeken.
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Vraag via de chat tijdens de webinar

Ik zou soms ook wel willen aangeven wat de oorzaak is dat ik 
niet volledig werk op dit moment, maar uiteraard niet op mijn 
LinkedIn profiel. Al zie ik wel dat mensen die mij iets hebben 
geschonken daar op kijken. Is daar een oplossing of 
mogelijkheid voor?

Dat kan via de besloten LinkedIn groep waarvoor leden zich 
kunnen aanmelden (https://www.linkedin.com/groups/12521555/)

Daarnaast kunnen we altijd ook berichten van deelnemers in de 
nieuwsbrief opnemen.
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