Notulen Algemene Leden Vergadering VAG ’t Eendeëi 21 november 2020.
Aanwezig : het gehele bestuur en 5 leden (Hans, Evert, Jim, Paul en Jan).
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet allen welkom bij deze algemene ledenvergadering over de begroting 2021. Wij houden
deze ALV over de begroting omdat we graag voor het begin van 2021 willen gaan werken met een door de
leden goedgekeurde begroting. Aanschaffingen, die we hebben doorgeschoven van 2020 naar 2021 kunnen
dan in het begin van 2021 plaats vinden. Voortaan zal er 2 keer per jaar een ALV plaats vinden. Een keer
over de begroting van het komende jaar en een keer over de verantwoording van het afgelopen jaar.
Er zijn geen andere mededelingen.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld, geen aanvullingen.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Goedkeuring notulen ALV 2020
Na een korte leespauze zijn er vanuit de leden geen vragen of opmerkingen. De notulen worden
goedgekeurd en vastgesteld.
5. Toelichting op de BTW –plicht.
De penningmeester geeft een toelichting.
Een van onze vrienden verenigingen, de Ami vereniging, heeft een BTW-naheffing ontvangen, waar geen
verdere discussie over mogelijk was. Daarom hebben wij als bestuur besloten zo’n naheffing te voorkomen
en contact opgenomen met de Belasting dienst. Uit dat overleg is naar voren gekomen dat wij eveneens
BTW plichtig zijn voor al onze activiteiten. Voor loonbelasting en vennootschapsbelasting komen we niet in
aanmerking.
Met de Belastingdienst is afgesproken dat wij vanaf 2021 ieder kwartaal aangifte BTW gaan doen. Er zal
geen naheffing opgelegd gaan worden. Al onze activiteiten moeten dan ook vanaf 1 januari 2021 BTW belast
gaan worden. Dit geldt voor al onze aan- en verkopen en ook voor de contributie. Voordeel is dat we de BTW
op aankopen kunnen gaan terug vorderen, maar daar staat tegenover dat we ook al onze verkopen met BTW
van 21 % moeten gaan belasten.
De verwachting is dat het ons per saldo op jaarbasis ongeveer € 3.000 a € 4.000 gaat kosten. Wij gaan de
contributie voor 2021 niet verhogen.
De ledenvergadering stemt in met deze BTW verandering.

6. Begroting 2021 plus toelichting
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting De begroting 2021 wijkt cijfermatig af van de
begroting 2020. Dit komt allereerst omdat in de begroting 2021 de bedragen excl BTW zijn. In de begroting
van 2021 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de gevolgen van de Corona crisis. Dit houdt in dat er
nagenoeg geen evenementen en cursussen begroot zijn. We verachten dat we pas vanaf zomer 2021 weer
“normaal” kunnen gaan draaien..
Huisvesting
De begroting 2021 is conform 2020. De kosten voor reparatie en onderhoud zijn in 2020 hoger dan begroot
omdat we brandblussers aangeschaft hebben.
Box
In de begroting wordt geld gereserveerd voor een luchtafzuiging bij het puntlassen.
Om ruimte te creëren in de box is een 40 voet container aan geschaft. Deze wordt op het buitenterrein
geplaatst.
Magazijn
In de begroting is geld opgenomen voor de automatisering van de magazijn administratie. Ook de kosten van
de pintransacties en de bijbehorende telefoonlijnen worden begroot.
Bar
Geen opmerkingen. De verwachting is dat de bar pas in de 2e helft van het jaar open kan gaan.
Cursussen
Door de beperkingen agv het Corona virus zijn er veel minder cursussen mogelijk dan in andere jaren
gebruikelijk was. Hierdoor zijn de baten ook lager geraamd dan in vorige jaren.
Evenementen
Bovenstaande geldt ook voor de evenementen. Momenteel wordt nagedacht over een ei-drive-in. Lekker
vanuit je eend naar een film kijken.
Bestuur
Geen opmerkingen.
De ALV stemt in met de voorgestelde begroting.
7. Rondvraag
Jan vraagt of het geen idee is de ALV digitaal te organiseren. De voorzitter geeft aan daar nog geen
voorstander van te zijn. Ervaring leert dat er dan (nog) minder leden aanschuiven. Hierdoor zal het ei-gevoel
nog minder worden.
De reparatie van de schutting is een gebed zonder end. De door de gemeente benoemde beheerder
reageert niet op onze mailtjes. Willem en Paul gaan in de komende periode samen op pad naar MVGM, die
namens de gemeente het beheer regelt.
8. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

