
Notulen ALV Victoria Squash Rotterdam 

6 juni 2018 

Aanwezige leden: 

Paul Diressen, Erik van der Spek, Loek Bles 

Aanwezige gasten: Dick Molenaar, Yvon Bles 

Bestuur: Dennis Huisman, Rita Ramkisoen, Ronald Permentier, Elma Lammers, Mei Haighton 

1 Opening en mededelingen, vaststellen agenda 

 Mei opent de vergadering en heet iedereen welkom. Tijdens deze ALV staan met name de 
plannen voor 2019 centraal.  

2 BTW vraagstuk kascommissie eredivsiespelers 

 Rita heeft Dick Molenaar gevraagd om advies met betrekking tot het betalen van BTW door 
eredivisiespelers. Op basis van de adviezen van Dick hebben we de registratie en archivering 
van eredivisiebetalingen verbeterd. 

 Toelichting aandachtspunten en beantwoorden van vragen door Dick Molenaar 

  Eredivisiespelers zijn niet bij ons in dienst, er is geen gezagsverhouding. Er is daarom 
geen sprake van een dienstbetrekking en daarom vallen zij niet onder de 
loonbelasting regeling.  

 Daarnaast is er nog een artiesten en beroepsporters regeling. Hier vallen sinds 2007 
in Nederland woonachtige sporters echter niet onder. Buitenlandse spelers vallen 
hier wel onder, maar eveneens sinds 2017 niet als zij uit een land komen waar 
Nederland een belasting verdrag heeft. Hier vallen 94 landen onder dus het zal niet 
snel voorkomen dat een speler van Victoria hieronder valt. Bij een belasting controle 
kan de belastingdienst naar deze regelingen verwijzen. Victoria kan dan echter 
uitleggen dat onze spelers hier niet onder vallen. 

 Bij de buitenlandse spelers moeten we aan kunnen tonen in welk land ze wonen (dus 
woonplaats is doorslaggevend, niet het geboorteland) om aan te tonen dat ze uit die 
94 landen komen. Het is ook goed om te aan te kunnen tonen aan wie je precies 
betalingen hebt gedaan. 
 

 Moet je informatie over betalingen doorgeven aan de belastingdienst via IB47 
formulier? Dit ben je alleen maar verplicht als de belastingdienst dat van je verlangt. 
Dit hoeven we echter niet uit ons zelf te doen, alleen als de belastingdienst dit 
specifiek aangeeft. 

 Spelers moeten de betalingen wel als inkomen opgeven. Voordat zij dit doen mogen 
ze hier wel eerst de onkosten van aftrekken (reiskosten ed). Ook kunnen er allerlei 
regelingen worden getroffen als ze minder verdienen. 

 Erik vraagt wat het risico is omdat we contante betalen hebben ontvangen en we in 
het verleden geen administratie hebben bijgehouden. Voor het afgelopen jaar 
worden er wel ontvangstbevestigingen getekend. Dick geeft aan dat het risico bijna 0 
is. Omdat er geen sprake van een dienstbetrekking is en de spelers niet onder de 
artiesten en beroepsporters regeling vallen. Ook geldt er geen omgekeerde 
bewijslast, de belastingdienst moet zelf kunnen aantonen als het er wat aan de hand 
is. 

 Ronald vraagt of het fiscaal gezien uitmaakt of iemand per bank wordt betaald of 
contant. Dick geeft aan dat dit fiscaal gezien niet uitmaakt. Als we 
ontvangstbevestigingen laten tekenen en dit in een Excel bijhouden waarin ook de 



woonplaats staat dan is het heel goed geregeld. Aanvullend kunnen we ook een 
kopie van paspoorten bewaren, dat is nog netter maar niet noodzakelijk. 
 

 Leden hebben geen vragen meer en Loek geeft aan dat hij dit een heel positief 
advies is. 

3 Vaststellen notulen 

 De notulen van juni 17, november 17 en januari 2018 worden vastgesteld 

4 Rollen en portefeuilles bestuursleden 

 De rollen en de portefeuilles van de bestuursleden worden toegelicht aan de hand van 
toegezonden stuk. 

5 Secretarieel jaarverslag 

 Dit jaar is voor het eerst sinds lange naast een financieel jaarverslag ook een secretarieel 
jaarverslag opgesteld. De leden hebben hier geen vragen bij en complimenteren de 
secretaris. 

6 Financieel jaarverslag (verklaring kascommissie volgt) 

 Toelichting door penningmeester 

  Rita ligt toe dat we de lidmaatschappen anders zijn gaan boeken,  we maken nu 
gebruik van het factuurstelsel ipv het kasstelsel.  

 Daarnaast gaan we niet meer te realiseren inkomsten af gaan boeken. 

 Ook overwegen we een voorziening te treffen voor facturen voor sponsoren die niet 
meer betaald zullen worden. Dit komt doordat bepaalde facturen niet zijn verstuurd 
en dus ook waarschijnlijk niet zullen worden betaald.  

 Rita is de boekhouding aan het verfijnen. 

 Beantwoorden vragen leden 

  Erik stelt een vraag over een verschil in het verschil tussen inkomsten en uitgaven 
van eredivisie. Het lijkt er op dat er minder sponsorgeld binnen komt dan er voor de 
eredivisie is begroot (17.000 er uit en 900 er in?). 

 Rita legt uit dat dit ook komt door de niet verstuurde facturen en door de 
topabonnementen .  
 

 Erik vraagt of we voor 18/19 ook alleen maar met sponsorgelden de eredivisie gaan 
bedruipen. Hier heeft het bestuur nog geen besluit over genomen. Mochten we een 
beleidswijziging in willen dan roepen we een nieuwe ALV bij elkaar. 

7 Verlening van decharge bestuur 

  Loek geeft aan dat hij vindt van wel omdat de aandachtspunten zijn opgehelderd. Hij 
vindt het heel fijn dat Dick hier is geweest om het op te helderen.  

 Erik adviseert om het de uitleg van Dick op schrift te stellen.  

 Er wordt decharge verleend. 

8 Kascommissie 

 De kascommissie blijft aan. 

9 Plannen 2018/2019 

 Toelichting aan de aan de hand van bijgevoegde notitie 

 Topsport realiseren en faciliteren 
Open toernooien: 

 Rotterdam Open is een traditie geworden. Komende september maken we daar een 
closed satelite van en hier hebben we ook budget voor gereserveerd.  

 De Dutch Open Master zullen ook weer bij Victoria plaats vinden. Hier kunnen we 
ook geld mee binnen halen. 

Competitie 

 Bij de heren valt er elk jaar één team af. We zijn aan het kijken hoe we dit kunnen 



verbeteren.  

 Eredivisie: tot op heden is er voor komend seizoen niet voldoende sponsoring om 
een heren één team te laten spelen. Ook bij de dames ontstaat er wellicht een 
probleem omdat eigen dames misschien bij de heren mee willen gaan spelen en we 
daardoor voor de dames betaalde spelers nodig hebben.  

 In de eredivisie willen wij ons topsport imago waarwaken en dus eerste worden. 
Faciliteren 

 Voor topsport heb je ook fitness nodig. Dus wordt er een plan opgezet om de 
fitnessruimte op andere wijze in te richten en te onderhouden.  

 Als we hier geld in moeten investeren dat moet dit in de begroting voor 2019 komen 
die gepresenteerd zal worden op de komende ALV. 

Squashacademy 

 Er komt een squash academy op bij Victoria Squash, de plannen hiervoor worden 
zondag gepresenteerd. In de huidige setting kunnen er max 10 spelers trainen. Het 
budget voor de academy staat volledig los van dat van de vereniging. 

Talentenfonds 

 In het talentenfonds kunnen bedrijven of particulieren geld storten, doen ze dat drie 
jaar lang dan levert dat belastingvoordeel op. Spelers die hier gebruik van willen 
maken kunnen hier een aanvraag voor indienen die wordt beoordeeld door een 
commissie. 

Jeugd 

 Het uitbreiden van de trainingen gaat zo goed we ook de academy nu al gaan 
opstarten. 

 Er zijn nu al 30 vrijwilligers bij betrokken. Alle trainers staan onder hoofdcoach 
Waldo. Er zijn ook al 14 nieuwe jeugdleden bij gekomen. 

 Activiteiten: scholenplan. 300 schoolkinderen 8 x een les aanbieden. 

 Daarnaast ook 2x per week een activiteit voor hele kleine kinderen: vanaf 3 jaar. 
Deze mogen komen zonder lid te worden. Vanaf 5 jaar wel lid worden. 

 Paul adviseert om ook de BSO te contacten, wellicht willen zij ook mee doen. 

 Qua contributie gaat er niks wijzigen, mogelijk wel een extra vergoeding voor 
trainingen.  

Squashbelevenis positief versterken met onze faciliteiten 

 Wij willen best in class squashbanen omdat dit past bij onze missie. Hier willen we 
m.b.v. een meerjaren onderhoudsplan geld voor reserveren zodat we ook in de 
toekomst dit kunnen blijven bieden. 

 Racketverkoop om de serieuze squasher te ondersteunen 

 victoria faciliteiten: samenwerking met de horeca versterken en ook met padel 
omdat we daar veel kruisbestuiving zien. 
 

 Erik vraagt of er ook wel eens op andere manieren dan via de ALV hun mening wordt 
gevraagd. 

 Loek en Erik benoemen of we ook gebruik kunnen maken van de hockey door hen 
ook squashlidmaatschappen aanbieden. Loek: promoot dit nog een paar keer. Erik 
geeft aan dat we dit wellicht ook via de trainers kunnen promoten, Loek kan een 
lijstje hiervan aanleveren. 
 

Zakelijke relaties 

 Obv resultaten van enquête zijn we ons topsport imago gaan verbinden aan 
sponsoren en ook sponsoren onderling aan het verbinden. 

 Hiervoor organiseren we ook andere events zoals het businessbreakfast en 14 juni 
hebben we een businessborrel op het RDM terrijn. We hopen dat ook andere 



bedrijven ons uitnodigen voor zo’n bezoek.  

 Daarnaast zoeken we manieren om niet alleen iets voor de relaties te bieden maar 
hen ook iets te bijdragen. Hiertoe organiseren we een sponsortoernooi in 
september. 

 Daarnaast organiseren we ook kleinere sponsoracties zoals het adopteren van een 
baan op een jeugdtoernooi. 

 

 Loek weet nog een contact: Gertjan van Leer (?) van Centric.  
 

Clubleven 

 Inzetten op vaste herkenbare activiteiten. En ook het clubleven inzichtelijk maken 
door bv een bord met clubkampioenen. 

 

10 Rondvraag 

 Geen vragen, Loek geeft aan dat het helder was en dat er mooie plannen aankomen. 
 

 


