
 

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.C.N. OUD GASTEL D.D. 3 JUNI 2015. 

 

Aanwezig: 22 personen, met uitzondering van het bestuur) Afmeldingen 17 personen (zie 

bijgevoegde lijst). 

 

1. Welkom. 

Welkomstwoord door Leo Mol met een samenvatting van het afgelopen jaar. 

2. Vaststellen notulen ALV 4 juni 2014. 

Piet van Valderen zegt dat de notulen niet op tijd verstuurd zijn en dat er dingen instaan, die 

niet besproken zijn en dat er dingen niet instaan, die wel besproken zijn. Clara vraagt Piet van 

Valderen deze zaken aan te geven. Ray Hubens vindt dat de notulen op de site vermeld 

moeten worden. Piet van Valderen vindt, dat er een A3 moet hangen in het restaurant, voor 

dat de vergadering plaatsvindt. 

Louis Hamsink vindt, dat iedereen de notulen van te voren moet kunnen lezen. Via Banster 

wordt maar 42% gelezen. 

3. Ingekomen stukken en de behandeling daarvan. 

Er zijn ingekomen stukken van: 

Ferdinand de Jong, John Potteboom, Anton Uitdehaag, Adrie Deelen,  Willem Spekman, 

Gijsbert de Klok, Marie Jose van Hest. 

Hierop komen we terug bij de rondvraag. 

4. Algemeen verslag: 

Wouter bespreekt het financieel verslag.  

De Heer Drent heeft een vraag over de opbrengst van de kookboeken. Er zijn nog 8 x 14 

boeken. Daarmee zal gen actie ondernomen worden. Alles wat het opgebracht heeft is pure 

winst. 

Aangezien er geen verdere vragen zijn, gaat Wouter over tot de begroting. Op zijn vraag of 

iedereen deze gelezen heeft wordt geantwoord, dat niemand deze gelezen heeft. 

Er wordt gesproken en uitgebreid gediscussieerd over het bedrag wat een menu mag kosten 

per persoon per keer. Moeten we de contributie verhogen, omdat we luxere recepten willen. 



Leo vat samen: keuren we deze begroting goed en geef het bestuur de kans tot oktober om 

te kijken of alles naar behoren loopt. Anders kunnen we beslissen de contributie met euro 15 

per persoon te verhogen. 

Het bestuur neemt in ieder geval de opmerkingen uit de vergadering mee. In de statuten 

staat, dat we de contributie maximaal mogen verhogen met de inflatie. 

De kascommissie doet verslag.  

Pierre Bertens heeft het verslag opgestuurd. De financiële positie ziet er goed uit. De 

penmeester wordt decharge verleend voor het door hem gevoerde beleid. Leo vraagt of de 

kascommissie het verslag wil ondertekenen.  

Pierre Bertens zit komend jaar niet meer in de kascommissie, Ray Hubens blijft nog een jaar 

en Jan Verlegh stelt zich beschikbaar. 

De menucommissie doet verslag. 

Christ leest zijn verslag voor. Christ wil drie maanden van te voren de menu’s hebben, die 

gekookt gaan worden. Er wordt doorgegeven, dat de menu’s niet vernieuwend zijn. Leden 

vinden het fijn dat met nieuwe technieken gekookt wordt. Christ bedankt voor de inbreng en 

gaat ermee aan de slag. 

Anton Uitdehagen doet zijn verslag over de wijncommissie. 

Drie keer per jaar worden wijnleveranciers uitgenodigd. Er wordt uitgebreid gediscussieerd 

over wijnen uit het goedkoopste gebied in Frankrijk, wel of geen marge, waarom men zich 

richt op twee firma’s, die via particulieren verkopen etc. Gijsbert Kok zegt dat er nog nooit 

naar hem geluisterd is in 33 jaar. Hij heeft zijn hele leven in de wijn gewerkt. Leo zegt, dat 

Gijsbert zich kan aansluiten bij de wijncommissie. 

De onderhoudscommissie doet verslag. 

De onderhoudscommissie heeft de nodige apparatuur hersteld, maar vraagt zich af hoe het 

kan dat er zoveel kapot is.  Wees alert en geef het door als er iets kapot is en bespaar 

ergernis bij volgende brigade. In voorbereiding stat aanvulling cq vervanging servies. 

We kunnen een steamer tweedehands kopen, maar die wordt niet gebruikt. Jan Wittebols 

stelt voor om iemand door de keuken te laten lopen, die meer verstand heeft van alles. 

Eventueel een herindeling. Leo gaat hier mee akkoord. Dick Drent vindt dat de 

onderhoudscommissie ook betrokken moet zijn bij de aanschaf van nieuwe apparatuur, zoals 

staafmixer etc. 

Algemene zaken 

De activiteiten commissie bestaat eigenlijk niet meer en er wordt gevraagd of iemand hierin 

geïnteresseerd is. Leo zegt, dat we drie a vier personen nodig hebben om dit op te zetten. 

Tijdens deze vergadering meldt zich niemand. De consequentie is, dat er geen activiteiten 

ondernomen zullen worden.  

We hebben een nieuw bestuurslid. Hans Wierikx, Gevraagd wordt om zichzelf voor te stellen, 

Hij is lid sinds 2007, derde maandag. 

Leo vraagt of er gestemd moet worden. Iedereen is akkoord en er is applaus. Natuurlijk. 



Leo zal nog een jaar aanblijven als voorzitter, hoewel dit officieel niet meer mag. Hans wil 

eerst een jaar meedraaien. Met 273 leden en 22 aanwezige leden moet officieel eerst de 

vergadering gesloten worden en opnieuw heropend worden. Wie is ervoor nadat de 

vergadering gesloten en heropend is. Natuurlijk iedereen. Wouter is aftredend en 

herkiesbaar. Ook applaus voor zijn herkiezing natuurlijk. 

Leo Mol heeft reeds zijn verslag met belangrijke punten voorgelezen. 

5. Rondvraag 

Alle ingekomen stukken zijn behandeld of worden behandeld. Uiteindelijk gaat iedere 

aanwezige akkoord met de afhandeling van de ingezonden stukken. 

 

6. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de vergadering om 22.15 uur. 

 


