
 
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE C.C.N. OP DINSDAG 14 JUNI 2016. 

Aanwezig 18 personen, exclusief het bestuur, afmeldingen 12 personen. 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda. 

Leo Mol heet iedereen welkom en vraagt of iedereen de benodigde stukken voor deze vergadering 

via Banster ontvangen heeft. Dat is niet het geval. De notulen en de agenda staan ook op de website.  

Wouter zal uitzoeken wat er misgegaan kan zijn. 

Er zijn geen mededelingen en Leo vraagt of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Dit is niet het 

geval, dus de agenda wordt goedgekeurd. 

2. Jaarverslag door de voorzitter. 

Leo leest zijn verslag voor. 

3. Ingekomen stukken en de behandeling hiervan, Niet welke zijn ingediend voor de rondvraag. 

Er is een ingekomen stuk van Piet van Valderen, die op vakantie is. 

Hij vindt de datum van de A.L.V. te laat. Waarom wordt de vergadering niet in april gehouden? 

Hij vindt de batches te duur en van een inferieure kwaliteit. Deze zijn geleverd door Gory Smits, die 

zei dat hij ze kon leveren voor circa euro 4 à 5. Echter dit bleek veel meer te zijn. Piet zegt dat we de 

resterende batches moeten teruggeven en nieuwe moeten bestellen via Kempen en Begeer. Leo zal 

dit bespreken met Gory. 

Piet vindt dat er iets aan de groepssterkte gedaan moet worden. Het is moeilijk om met kleine 

groepen de juiste hoeveelheid ingrediënten aan te leveren. Er zal dus iets aan ledenwerving gedaan 

moeten worden en ook de gratis ladiesnight (huur ruimte) heeft niet extra leden opgeleverd. Leo 

vindt het nog steeds een aardige geste om de ladies night gratis te geven en Wouter zegt dat het 

tussen de euro 1500 en 2500 aan inkomstenderving is en dit eigenlijk toch bij het lidmaatschap 

hoort. Piet vindt dat het kurken geld afgeschaft moet worden. Echter dat hebben we al lang niet 

meer. We hebben dat een korte tijd gehad. Het laatste punt van Piet was, dat er geen activiteiten 

hebben plaats gevonden. 

Er wordt een opmerking geplaatst, dat Piet informatie tot zijn beschikking heeft, die hij eigenlijk niet 

kan hebben. Er wordt uitleg over de batches gegeven. 

Henk is bang, dat het opsplitsen van groepen leden kan gaan kosten. Ruud vindt dat b.v. twee 

groepen, die klein zijn, eens samen moeten gaan koken. Jan Wittebols zegt hier iets aan te gaan 

doen. Bij de laatste open dag waren er nieuwe aanmeldingen, die er niet voor gezorgd hebben dat de 

kleine groepen groter werden. Er moeten weer open dagen komen. 

4. Vaststellen notulen van de ALV 3 juni 2015. 

Op de vraag wie er opmerkingen heeft, komen de volgende opmerkingen: De lijst met afmeldingen is 

niet toegevoegd. De naam van Gijsbert de Kock staat verkeerd. De ingekomen stukken staan niet 

vermeld en ook de afhandeling van de ingekomen stukken wordt niet vermeld. 



 
 

5. Algemeen financieel verslag boekjaar 2015 en begroting 2016. 

Volgens Wouter de Nie is de omzet en het resultaat licht gedaald. Door de inkoop van ingrediënten 

naar 12 personen te verlagen, zal de begroting slechts een klein verlies tonen. De marge op wijn is 

afgenomen. We drinken minder. In 2016 zijn er minder leden, maar in september gaat er een 

vriendenclub van start. Er zijn een groot aantal uitgaven gedaan, zoals een nieuwe vaatwasmachine, 

een AED apparaat. Er zijn kosten gemaakt voor de riolering, de meterkast en verfwerk van het dak. Er 

zal een lijst naar de chefs gestuurd worden met de vraag wie geïnteresseerd is in een A.E.D. 

workshop. 

De energie kosten gaan omlaag. Er is een nieuw contract afgesloten, waarmee ongeveer euro 200 

per maand bespaard wordt. Op 31 augustus verloopt onze lening op het pand. Er moet euro 65000 

geherfinancierd worden. Rente percentages zijn hoog. Voorstel crowdfunden. Wouter denkt aan 10 

jaar geld lenen met een percentage van 3%. Een positieve of negatieve hypotheekverklaring laten 

tekenen. Pand staat als onderpand. WOZ waarde 230 tot 240 duizend euro. De Heer Kamps zegt dat 

we veel  geld hebben. Wat is het bedrag, dat we als voorzieningen hebben. Is het geen overweging 

de hypotheek af te lossen. Ruud zegt dat we moeten uitkijken dat de liquiditeitspositie zuiver wordt 

gehouden. Als we de hypotheek per 31 augustus gaan aflossen, hebben we geen boete clausule. Er 

komt een voorstel om leden certificaten uit te geven. Kees Rommers heeft het over ledencertificaten 

van b.v. euro 5000. Ruud heeft het over een variabele rentevervaldatum en dat er een enquête 

rondgestuurd moet worden met de vraag of men geïnteresseerd is in b.v. een certificaat van euro 

2500. 

Ruud heeft het over een vervangingsreserve en vraagt of de reserves zijn toebedeeld aan diverse 

disciplines. Leo beaamt dit. Ruud zegt dat dit uitvoeriger beschreven moet worden en ook hoelang 

elke discipline geldig is. De wijn vrije val van incourante wijnen is in 2014 euro 2000. Daardoor is de 

marge op wijnen hoger. 

Er wordt gevraagd of er nog A obligaties zijn . Die zijn er nog en kunnen alleen ingelost worden bij 

vertrek. Obligatie leningen zijn A obligaties. 

Ruud meldt dat er 30 leden minder zijn, maar dat de begroting hetzelfde is. In december 2015 zijn er 

289 leden en in januari 2016 naar 261 leden. De begroting is gebaseerd op 273 leden. Dat komt 

omdat er diverse leden in de loop van het afgelopen jaar lid geworden zijn. 

6. Verslag van de kascommissie. De kascommissie is vertegenwoordigd door de Heren Ray 

Hubens en Jan Verlegh. 

Jan Verlegh leest het verslag voor. Hij heeft de controle samen met Marie Jose van Hest gedaan, 

aangezien Ray Hubens verhinderd was. Zij verzoeken de leden décharge te verlenen aan de 

penningmeester voor het gevoerde beleid met de complimenten. 

7. Benoeming kascommissie 2016. 

Jan Verlegh en Marie Jose van Hest worden benoemd als kascommissie. 

 

 



 
 

 

8. Verslag van de commissievoorzitters over 2015 en een toelichting op de voorgenomen plannen 

voor 2016. 

De wijncommissie heeft twee wijnleveranciers. Verbunt is uitgenodigd en Okhuizen. Robbers van de 

Hogen en Walraven Sax. Het komt minder voor dat wijnen aan het einde van de maand op zijn. Het 

gebruik is met 10% gedaald, maar het ledenaantal is ook met 10% gedaald. 

De menucommissie heeft problemen bij diverse groepen over leveringen van groen en vlees. Christ 

heeft gemeend een chef brigade vergadering te beleggen. De opkomst was klein, maar het was een 

zeer positieve vergadering. Het verslag is naar alle chefs gestuurd. Christ heeft daar weinig 

commentaar op gekregen. Hij gaat ervan uit, dat het allemaal zeer helder is. De menucommissie 

heeft doorgegeven, dat, als er problemen zijn, die gelijk doorgegeven moeten worden aan Christ. 

Niet mailen, maar bellen. De Heer Kamps zegt, dat het een idee is om b.v. twee leden van elke 

brigade uit te nodigen voor een vergadering en het verslag naar alle leden te sturen. Christ zegt dat 

dat niet werkt. Leden sturen b.v. mailtjes en chefs weten er niets vanaf. Leden krijgen te weinig 

informatie en pas een jaar achteraf. 

Op de site vermelden, dat er een chefsvergadering is geweest en dat de chef de leden zal informeren 

over wat er besproken is. 

Er is niemand van de activiteitencommissie aanwezig. 

De onderhoudscommissie legt uit, dat er voldoende onderhoud gepleegd is, o.a. overstroming in de 

keuken, meer dan een enkelvoudige verstopping in de vet put. Het dak is aangepakt en er is 

buitenschilderwerk gedaan. We zijn met het gebouw aan de buitenkant bij. De technische commissie 

kijkt naar bruikbaar servies en heeft een verzoek bij Hanos liggen voor nieuw serviesgoed. De Heer 

Kamps vindt dat er naar nieuwe koekenpannen gekeken moet worden i.p.v. naar serviesgoed. De 

Heer Kamps weet wel een goed doel voor de pannen en het serviesgoed, dat niet bruikbaar meer is. 

Er wordt voorgesteld pannen bij Lidl of Aldi te kopen en die na een half jaar weg te gooien. 

9. Samenstelling Bestuur en aanvulling. 

Leo Mol is vorig jaar, na het sluiten van de vergadering en opnieuw openen van de vergadering, 

herkozen voor een half jaar en Hans Wierikx zou de taak overnemen, maar dat is niet meer mogelijk, 

aangezien Hans Wierikx wethouder geworden is. Vandaar dat Leo nog steeds voorzitter is. 

Leo Mol heeft zich voorgenomen het voorzitterschap te beëindigen. Het bestuur heeft nog niemand 

van de leden bereid gevonden het voorzitterschap over te nemen. C.C.N. zit vanaf morgen zonder 

voorzitter. Het bestuur moet uit minimaal drie en maximaal vijf personen bestaan. Statutair mag je 

maximaal twee keer drie jaar in het bestuur zitten en Leo Mol zit er al acht jaar in. 

Leo Mol legt uit, dat het wel een behoorlijke taak is. Leo vraagt of men in de brigades wil vragen naar 

geïnteresseerden. Jan Wittebols vraagt, waarom er in de statuten staat, dat men boven de 70 jaar 

geen bestuurslid meer mag zijn. 

Ruud vindt, dat er verjonging moet komen.  



 
Besloten wordt, dat Leo Mol nog tot november/december voorzitter zal blijven en dat er een profiel 

gemaakt moet worden voor een voorzitter. In november/december zal er weer een algemene 

vergadering uitgeschreven worden. 

10. Mededelingen en voorstellen van het bestuur. 

Er zal een borden opmaak workshop komen. Dit bericht zal naar ieder lid gestuurd worden. 

11. Rondvraag. 

De Heer Kamps vraagt of er gekeken kan worden naar de tellers. Deze zouden versuikerd kunnen zijn 

of geven helemaal geen drank meer. 

De concept notulen moeten binnen acht weken aangeleverd worden. 

De temperatuur van de wijn is niet goed. Wanneer komt er een nieuwe kast voor de wijn. 

Er moet nieuw servies en nieuwe glazen komen. 

Bij het profiel van de voorzitter moet ook een profiel van de activiteitencommissie komen. 

Er wordt voorgesteld om zeven bestuursleden te hebben. Wouter de Nie vindt het beter om 

commissies te hebben. 

 

Om 22.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

   ========================================== 

     

 

 


