
 

 

 

Geachte Confréries et Confrères, 
 
Het bestuur van Cuisine Culinair Nederland, Afdeling West Brabant, nodigt u uit voor de 

Algemene Ledenvergadering ( ALV ) op woensdag 12 april 2017 

in ons restaurant Middenstraat 2 te Oud Gastel. Aanvang 20.00 uur. 

AGENDA: 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda.  
2. Jaarverslag door de voorzitter. 
3. Ingekomen stukken en de behandeling hiervan, niet de betreffende stukken welke zijn 

ingediend voor de rondvraag. 
4. Vaststellen notulen van de ALV 14 juni 2016. 
5. Algemeen financieel verslag boekjaar 2016 en begroting 2017. 
6. Verslag van de kascommissie. De kascommissie is vertegenwoordigd door mevrouw 

Marie José van Hest en de heer Jan Verlegh 
7. Benoeming kascommissie 2017. 
8. Verslag van de Commissievoorzitters over 2016 en een toelichting op de 

voorgenomen plannen voor 2017. 
9. Verkiezing nieuwe Voorzitter CCN en samenstelling Bestuur. 

Binnen de CCN West Brabant zijn wij naarstig op zoek geweest naar een mogelijke 
kandidaat om het voorzitterschap op zich te nemen. Het beoogde resultaat is nu 
positief. 
De heren Ray Hubens, actieflid van de 4e vrijdag brigade, en Barrie van Merbel, 
actieflid van de 3e vrijdag brigade, hebben zich kandidaat gesteld om als voorzitter van 
de CCN verkozen te worden. 
Het huidige bestuur heeft voorafgaande aan deze ALV uitvoerig met de beide 
kandidaten gesproken. Beide heren hebben aangegeven het voorzitterschap van de 
CCN te ambiëren maar zich ervan bewust zijn dat er maar een deze positie kan 
innemen. Beide heren hebben verklaard dat indien zij niet verkozen worden als 
voorzitter zich toch heel graag willen inzetten voor de CCN West Brabant om zich 
middels een andere bestuursfunctie of commissie voorzitter de CCN heel graag willen 
ondersteunen.  

 



 

 

 

 
 Ook heeft mevrouw Marie José van Hest zich aangemeld voor een bestuursfunctie. 
Zij ambieert zeker niet het voorzitterschap maar heeft veel interesse om bijvoorbeeld 
de activiteitencommissie te continueren. 
Heeft u ook interesse om u kandidaat te stellen als bestuurslid in de functie  
als voorzitter of als bestuurslid dan kunt u zich schriftelijk aanmelden bij het 
secretariaat van de CCN tot drie dagen voor de ALV. Uw kandidaatstelling dient te 
worden ondertekend door minstens vijf stemgerechtigde leden. 
Binnen het bestuur streven wij ernaar om een oneven aantal bestuursleden te 
hebben. 
De zittende bestuursleden hebben aangegeven graag zitting te houden binnen het 
bestuur. 

10.   Installatie nieuwe voorzitter en mededelingen en voorstellen van het bestuur. 
11.   Rondvraag. 

  Om van een goede bespreking van de ingebrachte onderwerpen verzekerd te zijn      
  verzoeken wij u vriendelijk deze items ruim voorafgaande aan de vergadering deze,    
  schriftelijk of per mailbericht, bij het secretariaat in te dienen.  

12.   Sluiting. 
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