Agenda Voorzittersoverleg 10 september 2021 20.00 uur,
Asterstraat 28, Westerhaar
1. Opening (en speciaal welkom voor de KNDB voorzitter Frans de Jonge)
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Notulen ALV 25 september 2020
4. Financiën:
Financieel jaarverslag
BTW
Contributie!
Nieuwe manier van contributie inning
Online Ledenadministratie
5. Ledenontwikkeling landelijk en in Overijssel
6. Nieuwe plannen van de KNDB. Een presentatie door Frans de Jonge
7. Dammen in Overijssel in 2021-2022:
Corona protocol
PODB Clubcompetitie/Damdagen/Jaarkalender 2021-2022
8. Rondvraag
9. Sluiting.

Toelichting bij de agenda van het voorzittersoverleg 10 september 2021
2. Mededelingen en agenda
Deze vergadering is bedoeld als voorzittersoverleg en niet als een Algemene LedenVergadering.
De ALV werd meestal aan het eind van de competitie gehouden. Een moment om stil te staan bij
alle prijswinnaars, om het Jaarverslag te presenteren, om de penningmeester te ontslaan van zijn
verplichtingen over het gevoerde financiële beleid én om vooruit te kijken naar het nieuwe
seizoen.
Maar dit jaar is alles anders. Er is geen Jaarverslag. Er is geen ALV. Er zijn geen winnaars.
Het dammen heeft in Nederland en in Overijssel een jaar volledig stil gelegen. En de grote vraag
is of en hoe het damleven weer op start. Nederland telt nog steeds tussen de 2.000 en de 3.000
positieve tests per dag. Overijssel telt iets van 150 besmettingen per dag. Er wordt meer
gesproken over nieuwe maatregelen dan het opheffen van alle beperkingen.
Dit voorzittersoverleg is niet bedoeld om “net zoals vroeger” terug te kijken op een geslaagd jaar
want dat was het niet. Ook is het niet bedoeld om feestelijk alvast vooruit te kijken want er zijn
genoeg redenen om ons zorgen te maken over de toekomst van de damsport.
Wel presenteert het bestuur vandaag een financiële verantwoording.
En met elkaar bespreken we hoe het komend jaar er uit zou kunnen zien.
Het jaar begon alvast goed met Dammen over de IJssel.
Laten we hopen dat er nog veel van zulke mooie evenementen zullen volgen en dat we vólgend
jaar de prijswinnaars weer op de ALV kunnen feliciteren.
3. Notulen ALV 25 september 2020
Ze zijn ter inzage en bespreking toegevoegd.
Het bestuur denkt dat we er maar kort bij stil hoeven te staan.
4. Financiën:
4.1. Financieel jaarverslag
4.2. BTW:
a. Consequenties voor de penningmeesters van verenigingen:
De afschaffing van de BTW vrijstelling is onvermijdelijk. In de toekomst zal elke vereniging net
als nu over alle uitgaven BTW moeten betalen. Voor zo ver niets nieuws.
Maar nieuw is dat de PODB en de KNDB voortaan óók 21% BTW moet gaan rekenen over haar
contributie!
En elke vereniging hoort over haar inkomsten (uit contributie) óók BTW te rekenen en aan het
eind van elk jaar een BTW aangifte te doen van wat men aan BTW heeft betaald en heeft
ontvangen. En het verschil mag overgemaakt naar de fiscus.
Dat betekent in elk geval een grote verzwaring van de administratieve last van elke vereniging.
Tenzij men aanspraak maakt op de KleineOndernemersRegeling en vrijstelling aanvraagt van het
doen van BTW aangifte en vrijstelling van het voeren van een BTW administratie.
De KNDB werkt samen met de andere Denksportbonden aan een manier om dat in één keer voor
alle verenigingen te doen. Dat zou veel schelen in de administratieve last.

b. Consequenties voor de penningmeester van de PODB:
Ook de PODB valt waarschijnlijk nog net onder de € 20.000 omzetgrens en hoeft dan ook geen
BTW administratie te voeren.
c. Consequenties voor de PODB contributie
Als de PODB onder de omzetgrens blijft hoeft ze geen BTW af te dragen en mag ze ook geen
BTW berekenen over de contributie. Die kan gelijk blijven.
d. Consequenties voor de KNDB contributie
De KNDB zelf kan geen gebruik maken van de BTW-vrijstelling. Dit betekent dat de KNDB
vanaf 1 januari 2022 de contributie en de inschrijfgelden moet verhogen met 21% BTW. Of in
elk geval in het contributiebedrag 21% BTW moet verrekenen.
Als de KNDB de contributie niet zou verhogen kost dat per jaar (geschat) tussen de € 20.000 en
de € 25.000. Hoeveel precies is moeilijk te zeggen. Of de KNDB die kosten kan dragen is ook
nog niet te zeggen.
Er worden 2 online bijeenkomsten georganiseerd over de invoering van BTW en de gevolgen
van de invoering. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomsten zullen via MS Teams zijn en starten om 19.30 uur. Het gaat om twee losse
sessies, waarin dezelfde onderwerpen aan de orde komen. Deze teams sessies zijn gepland op:
Dinsdag 14 september om 19:30 uur en woensdag 15 september om 19:30 uur. Zie de bijlage
“Brief over BTW”
4.3. Contributie:
De PODB heeft het afgelopen jaar geen activiteiten georganiseerd. Het bestuur heeft besloten om
daarom geen contributie te vragen. Wat misschien al betaald was wordt verrekend met het
komend jaar.
Voor de KNDB is dat anders. Alle KNDB verplichtingen (arbeidscontracten e.d.) liepen gewoon
door, de meeste activiteiten (belangenbehartiging, Topsport, trainingen, administratie, ICT enz.)
gingen ook gewoon door. Wat niet doorging was de Nat. Comp. Het inschrijfgeld daarvoor is
gerestitueerd.
Omdat de PODB in het áfgelopen jaar voor de KNDB de contributie inde zal er dus nog wel een
nota komen van de PODB voor de KNDB contributie. Daar heeft de PODB geen invloed op.
4.4. Nieuwe manier van contributie inning
Op dit moment innen de Regionale Bonden de contributie voor de KNDB. Dat is historisch zo
gegroeid. De KNDB int ook nog contributie bij persoonlijke leden én ze int in Drenthe
rechtstreeks bij de verenigingen.
Verschillende regionale bonden gaan als ze ook de KNDB contributie innen over de € 20.000
omzet grens heen. (De PODB zit er tegen aan) Ze zijn dan gedwongen om een volledige BTW
administratie te voeren. Verder heeft de KNDB in haar statuten bepaald dat zij zelf de contributie
int bij de verenigingen. Het is onlogisch dat de provinciale bonden de KNDB contributie innen.
Het PODB bestuur heeft besloten om de contributie inning voortaan net als in Drenthe te voeren.
Aan het werk van de regionale penningmeester veranderd niet veel. Het aantal te versturen
facturen blijft gelijk. Het KNDB Bondsbureau krijgt iets meer werk want moet facturen voor de
KNDB contributie versturen naar elke vereniging. (Dat valt met minder dan 200 verenigingen
ook wel mee.) En elke vereniging krijgt twee facturen. Eentje van de PODB, eentje van de
KNDB.
Nu is er ook nog de mogelijkheid dat de KNDB alle contributie int en daarna terugstort naar de
provinciale bonden. Dat zou in de toekomst altijd nog kunnen. In eerste instantie gaat vanaf 0101-2022 de PODB haar eigen contributie innen. Zie ook de bijlage “Over inning van
contributie”.

4.5. Online Ledenadministratie
De huidige ledenadministratie stamt uit 1997. Het is iets dat draait op een computer bij het
Bondsbureau. Tegenwoordig zijn er andere mogelijkheden. Wij allemaal zijn gewend om online
onze zaken te kunnen regelen. Maar de KNDB werkt anno 2021 nog steeds met een
ledenadministratie waarin elke verandering (van mobiel nummer, van mailadres enz. enz.)
handmatig moet worden doorgevoerd. Dat is niet efficiënt.
En de enige vorm van controle zijn de jaarlijkse lijsten die penningmeesters ontvangen.
In de praktijk houden alle secretarissen zelf hun ledenlijst bij. De KNDB ledenadministratie is
voor niemand rechtstreeks te raadplegen.
Het KNDB bestand is in de loop der tijden erg “vervuild” geraakt. Veel telefoonnummers en
mailadressen kloppen niet, veel functies kloppen niet.
Een moderne Online LedenAdministratie geeft de KNDB, de Regionale Bond, de
verenigingssecretaris en uiteindelijk elk individueel lid op een handige en moderne manier
inzicht in het ledenbestand.
We kunnen straks gemakkelijk bijzondere wensen realiseren.
Wie Het Damspel liever digitaal ontvangt vinkt dat gewoon aan in z’n “Portal”. Dat bespaart
veel geld.
Het bijhouden van alle wijzigingen wordt straks eenvoudiger want elk lid kan z’n eigen
gegevens inzien én bewerken.
- Individuele leden kunnen zelf hun gegevens als adres en tel. nummer wijzigen
(In een soort “MijnKNDB”)
- Verenigingssecretarissen kunnen ook wijzigingen doen als functies veranderen, leden in
en uitschrijven, ledenlijsten uitdraaien, exporteren voor contributie nota’s.
- Provinciale bonden kunnen lijsten maken van alle leden en exporteren voor contributie
nota’s.
- De KNDB is een soort van “super-user” en kan alle wijzigingen aanbrengen en
autoriseren.
En er ontstaan nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld om leden ter plekke, onmiddellijk, aan te
melden voor een introductielidmaatschap.
5. Ledenontwikkeling landelijk en in Overijssel
Zie daarvoor de bijlage “Ledenaantal ontwikkeling in 2021”
Het zijn geen cijfers waar een dammer vrolijk van wordt.
Gemiddeld verliest de KNDB 200 leden per jaar. Gemiddeld verliest elke club 1 lid per jaar.
6. Nieuwe plannen van de KNDB
Om dat tij te keren zijn nieuwe plannen nodig.
Frans de Jonge zal een presentatie geven van de meerjarige plannen van de KNDB.
Diezelfde plannen presenteren we ook op het Voorzittersoverleg 11 september in Apeldoorn.

7. Dammen in Overijssel in 2021-2022:
a. Corona protocol
Kunnen we straks weer ‘gewoon” dammen? Niemand die het weet. Welke overheidsregels
gelden er nu en straks voor de damsport? Niemand die het met zekerheid weet.
Wat dan overblijft is gezond verstand. Met dat als uitgangspunt heeft het PODB bestuur een
“PODB Protocol Verantwoord dammen” opgesteld. Zie bijlage. Het geeft een beetje houvast.
We horen graag uw mening over dit protocol. Het zou goed kunnen dat we nog iets vergeten
zijn!
b. PODB Clubcompetitie/Damdagen/Jaarkalender 2021-2022
In de bijlage “Jaarkalender 2021-2022” staat een eerste versie. Er staan vooral Damdagen in.
Voor de provinciale Clubcompetitie die op 4 of 18 oktober begint hebben we op onze vraag
reactie gekregen van Kampen, Enschede, Dronten, Eelen en Rhaan, Dedemsvaart en Westerhaar.
We hopen dat álle verenigingen op het voorzittersoverleg op kunnen geven met hoeveel teams
zij inschrijven.
Misschien zijn er verenigingen die met minder teams zullen meespelen. Misschien zijn er in
meerderheid verenigingen die behoefte hebben om ook in de 1e klasse (misschien zelfs ook in de
Hoofdklasse) met 4-tallen te gaan spelen? Misschien zijn er verenigingen die met hun
speellocatie problemen hebben? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dat is de enige manier om
tijdig oplossingen te vinden.

