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Jaarvergadering Langenboomse Zorg Coöperatie verslag 21-11-2016
Aanwezig zijn 29 leden; er zijn 10 afmeldingen. Er waren 0 leden met machtiging.

1a

1b

2

3

Onderwerp
Opening
De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur van de
vereniging, de heer P.A.M. Vogels.
Aangewezen als notulist is de secretaris van de vereniging, de heer A.M.
Ermers.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen welkom op de
najaar jaarvergadering.
De Langenboomse Zorg Coöperatie heeft op dit moment 166 leden. Er wordt
stilte gevraagd om aandacht te geven aan de overleden leden.
Mededelingen
Aan de leden wordt verzocht de presentielijst te tekenen.
Het verslag en de overige stukken staan straks op de website: www.lzc.nu
De voorzitter wijst op het toegevoegde agendapunt.
Notulen jaarvergadering 20 april 2016
De notulen van de jaarvergadering worden door de vergadering goedgekeurd.
Toevoeging: De km vergoeding is 28 cent per km indien declarabel.
Ontwikkelingen 2016 en beschouwing 2017 door de voorzitter
Hij geeft aan dat veel werk verzet is door de vrijwilligers en is hen zeer
erkentelijk voor hun bijdrage aan de activiteiten van de Langenboomse Zorg
Coöperatie.
Het afgelopen half jaar is verder uitgebouwd waarmee vorig jaar mee gestart
is:
- Goede en effectieve samenwerkend met vele relevante partners zoals:
Gemeente (wethouder en beleidsambtenaar (subsidie!), Sociom,
collega zorgcoöperaties daarvan met name Sint Hubert, ’t Stekske, de
Wis en anderen. Een grote groep vrijwilligers is zich oa. blijven
inzetten om d’n Inloop tot een succes te maken en die daarvoor op 26
sept. een dankavond aangeboden kregen.
- Hij noemt ook de mannen van de computerondersteuning die blijkbaar
in een echte belangrijke behoefte voorzien. Want inderdaad: het
kunnen omgaan met een computer/laptop/Ipad/smartphone is voor
ieder in deze samenleving van het grootste belang. Hij vermeldt het
adequaat reageren op de onverwachte ingewikkelde financiële
complicaties die een coöperatie als de onze bij de belastingdienst bleek
te hebben.
- Verder wijst hij op: De communicatie naar buiten dmv. posters voor
d’n Inloop, de digitale nieuwsbrieven en natuurlijk onze prachtige
gebruiksvriendelijke website met activiteiten en diensten (zoals d’n
Inloop en de 5 nieuwe diensten) aansluitend bij de aangegeven
behoeften.
- dat we hebben waargemaakt wat we beloofden: een thema-avond over
een actueel en voor ons allen relevant onderwerp: wie zorgt er straks
voor ons!?
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De aanwezige
leden tekenen de
lijst af.
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Tevreden en trots dus, maar nog steeds niet helemaal want het lijkt alsof de
door ons allen gewenste Zorgcooperatie nog vooral leeft bij de
mensen/vrijwilligers die hun zorg en diensten willen aanbieden en toch nog
veel minder bij de mensen die erom om vragen en waarvoor die diensten
vooral (niet uitsluitend) zijn bedoeld.
Dit wordt VRAAGVERLEGENHEID genoemd en komt bijna overal voor,
zeker in het begin als mensen dat nog niet gewend zijn. Maar het is natuurlijk
ook mooi als er in ons dorp schijnbaar nog weinig echte ‘zorg-nood’ aan de
man/vrouw is, maar dat we er al klaar voor zijn wanneer dat in de toekomst,
met onze terugtrekkende overheid en vergrijzende bevolking het geval gaat
zijn.
Hij gaat verder en zegt:
“Daarom spreek in nu in mijn beschouwing voor 2017 opnieuw de wens en
de verwachting uit dat we met voldoende enthousiaste vrijwilligers die voor
het aanbod (blijven) zorgen nog meer mensen gaan bereiken die ook echt van
dat aanbod gebruik willen en durven maken! Dus: Ga gerust eens of vaker
naar d’n Inloop. Maak gerust gebruik van onze nieuwe diensten. Iedereen kan
aanbieder maar tegelijk ook vrager zijn. Zodat we met zijn allen bijdragen aan
een leefbaar, plezierig (goed geregeld), goed (bevrediging in dingen doen) en
zinvol (bijdragen aan een groter geheel) wonen en leven voor iedereen in hier
in Langenboom.
Natuurlijk zullen we ook in 2017 niet stilzitten en de LZC verder proberen te
ontwikkelen door, als daar voldoende behoefte aan is, ons meer te richten op
ook jongere Langenboomers. Bijvoorbeeld door het organiseren van:
 thema avond/gespreksgroepen over alcohol/drugs/omgaan met sociale
media/opvoeden/gezondheid;
 ‘oppascursus’ voor jonge oppassers.”
De leden onderstrepen zijn woorden met applaus.
Voorstel omzetting coöperatie naar vereniging en voorstel voor
aanpassing statuten.
De voorzitter constateert:
de coöperatie heeft per vandaag 166 leden;
op de vergadering zijn 29 leden aanwezig of vertegenwoordigd, dit is
minder dan de helft van het totale aantal leden van de coöperatie, zodat op
deze vergadering geen besluit tot omzetting en statutenwijziging kan worden
genomen. Hij wil het voorstel van het bestuur wel bespreken en een statutair
noodzakelijke tweede vergadering beleggen. Het voorstel van het bestuur treft
u aan in de bijlage. Deze is bij de tweede uitnodiging aan alle leden
verzonden.
Aan de orde komen de volgende voorstellen:
1.
het omzetten van de rechtsvorm van de Coöperatie in een vereniging,
waarbij het lidmaatschap van de huidige leden van de coöperatie omgezet
wordt in een lidmaatschap van de vereniging en waarbij de huidige
bestuursleden aanblijven en bestuursleden worden van de vereniging;
2.
om de statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen,
3.
om iedere bestuurder van de coöperatie te machtigen alsmede iedere
medewerker van het kantoor van Kersten & Wilhelm Notarissen,
zowel tezamen als afzonderlijk, om de omzetting en statutenwijziging
bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te verrichten
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die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de hiervoor onder 1
en 2 omschreven omzetting en statutenwijziging;
De voorstellen worden door de voorzitter in stemming gebracht en hij
constateert dat de aanwezige leden unaniem de voorstellen van het bestuur
steunen.
Er is op 19 december 2016 een tweede vergadering noodzakelijk waarbij
besluitvorming kan plaats vinden conform statutaire voorschriften. De leden
worden daartoe tijdig opgeroepen.
De penningmeester presenteert de begroting 2017
Op het projectiescherm staan de begrotingscijfers. De uitgaven staan begroot
op € 7000. De inkomsten moeten nog gerealiseerd worden. Er wordt gerekend
op een sluitende begroting
De ledenvergadering stelt conform voorstel de begroting 2017 vast.
De voorzitter dankt de penningmeester voor het samenstellen van de
begroting. De leden onderstrepen dat met applaus.
De voorzitter houdt de rondvraag.
Daar wordt geen gebruik van gemaakt
De voorzitter sluit de vergadering.
Hij wijst op het om half negen startend theater met als thema: “Wie zorgt er
straks voor mij?” De uitvoering is in handen van “Helder Theater.
Hij sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn komst en bijdrage.
Getekend te Langenboom op 22 november 2016.
Voorzitter

Secretaris
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Bijlage op bladzijde 4.

Oproep aan leden
voor statutaire
noodzakelijke
tweede
vergadering.
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Aanvulling op de agenda van de algemene ledenvergadering van 21 november 2016.

Dinsdag 3 november 2016
Geachte leden,
Onlangs hebben wij ieder lid de uitnodiging toegezonden voor de najaarsvergadering op
maandag 21 november 2016 in De Wis te Langenboom.
Het bestuur stelt voor het agendapunt omzetting statuten naar de verenigingsvorm op de
agenda te plaatsen alsmede een besluit te nemen tot een daarmee samenhangende
statutenwijziging. Hieronder leest u de reden van dit voorstel de statuten te wijzigen.
Het bestuur.

De belastingdienst is van mening dat de LZC btw-plichtig is. Hiertegen hebben we een
bezwaarschrift ingediend maar dit is door de belastingdienst ongegrond verklaard. De
belastinginspecteur stelt zich op het formele standpunt dat LZC op grond van de
beschrijving in de statuten opereert als een ondernemer. Dat de praktijk anders is, is voor
hem niet relevant. Ook niet dat het om marginale bedragen op jaarbasis gaat en de daarmee
gepaard gaande administratieve rompslop en belasting. Hij is het niet eens met de stelling dat
de contributies van de leden gekenmerkt moeten worden als een bijdrage in de instandhouding
van de coöperatie. Over de contributies moet dus BTW worden afgedragen.
Wij verwachten dat beroep instellen niet tot een ander standpunt zal leiden. Een
beroepsprocedure brengt alleen kosten met zich mee en naar alle waarschijnlijkheid geen
resultaat.
Financieel gezien betekent btw-plicht een jaarlijks nadeel omdat de af te dragen btw over de
contributie hoger is dan het in vooraftrek te brengen bedrag (€ 250 tot € 300 per jaar). Dit
bedrag nemen we mee in de exploitatie en daarmee wordt het tekort hoger waar een hogere
subsidie van de gemeente tegenover staat. Moreel vinden wij dit ook bezwaarlijk omdat de
ene overheid de andere overheid door deze constructie geld uit de zak klopt.
Verder loopt nog ons bezwaarschrift tegen de heffing van vennootschapsbelasting.
Telefonisch is onze penningmeester geïnformeerd dat dit ongegrond zal worden verklaard.
Een coöperatie valt niet onder de vrijstelling indien de winst jaarlijks < € 15.000 is. Na afloop
van elk kalenderjaar moet aangifte voor de vennootschapsbelasting worden gedaan. Dit
betekent een administratieve belasting voor de LZC en de belastingdienst die bovendien pro

forma is omdat de LZC geen winst maakt. We hebben een jaarlijks exploitatietekort waarvoor
we een subsidie van de gemeente ontvangen.
De oorzaak van beide kwesties is terug te voeren naar twee eerder gekozen uitgangspunten:
- De keuze voor de juridische rechtsvorm;
- De omschrijving van de activiteiten van de coöperatie volgens de statuten.
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Daarom denkt het bestuur tot een wijziging van de rechtsvorm van de LZC te moeten komen
en tot een zodanige beschrijving van de activiteiten in de statuten van de nieuwe vereniging,
dat deze niet belastingplichtig is voor de BTW en de vennootschapsbelasting.
Wij verzoeken u op de vergadering van 21 november a.s. hiermee in te stemmen. Mocht het
quorum (2/3 van alle leden) dan niet aanwezig zijn dan houden wij op maandag 19 december
opnieuw een vergadering voor definitieve besluitvorming. Een besluit kan dan worden
genomen ongeacht de opkomst van het aantal leden.
De besluitvorming vindt plaats op basis van de artikelen 20 tot en met 22 van de statuten.
Het passeren van de nieuwe statuten bij de notaris kan in december 2016 plaats vinden.
De gevolgen zijn dat wij de notaris moeten betalen voor de wijziging. Onze naam zal
veranderen en wij stellen voor dat onze naam dan voortaan Langenboomse Zorg Centraal is.
Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen.
A. De algemene vergadering bijeen op 21 november 2016 besluit tot omzetting van de
huidige rechtsvorm naar de verenigingsvorm;
B. De algemene vergadering bijeen op 21 november 2016 besluit tot statutenwijzing waar
bij de doelstelling en naam aangepast worden;
C. Het bestuur te machtigen aan deze besluiten uitvoering te geven.
Dit besluit ligt ter inzage bij de secretaris volgens artikel 20 lid 2.

Met vriendelijke groet,
Ton Ermers, secretaris LZC.
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