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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE C.C.N. OP WOENSDAG, 12 APRIL 2017. 

Aanwezig: 37 personen, inclusief het bestuur.  

Afmeldingen:  14 personen, er zijn 54 volmachten uitgebracht. 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Om 20.18 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.  Er zijn geen mutaties en 

mededelingen, dus de agenda wordt vastgesteld. Er komt een opmerkingen dat er per lid slechts vijf 

volmachten afgegeven mogen worden. Dit is bij het bestuur bekend.  

De voorzitter verontschuldigt Hans Wierikx, lid van het bestuur, daar er onverwachts bij de gemeente 

een ingelaste spoedvergadering was. 

 

2. Jaarverslag door de voorzitter. 

De voorzitter leest zijn laatste jaarverslag als voorzitter van de C.C.N. voor, waarbij hij o.a. alle 

commissies, Yvonne en Miranda, alle leden en het bestuur bedankt voor de steun en het vertrouwen, 

dat hij in de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen. Als dank wordt hem namens de vereniging een 

dinercheque aangeboden. 

3. Ingekomen stukken en de behandeling hiervan, niet de betreffende stukken, welke zijn 

ingediend voor de rondvraag. 

Naar aanleiding van het verzoek van het bestuur aan de drie leden, die zich aangemeld hebben voor 

een bestuursfunctie, om zich schriftelijk te presenteren, heeft Marie José van Hest contact daarover 

opgenomen met Leo Mol. 

 Zij vindt het niet nodig zich schriftelijk te presenteren, aangezien er geen bestuursfunctie meer vrij 

is, maar zij stelt zich wel beschikbaar voor de activiteitencommissie 

Er is een mail binnen gekomen van stichting Doha met de vraag of het bestuur het restaurant gratis 

ter beschikking wil stellen voor een benefitdiner op 15 april 2017. Het bestuur heeft de heer 

Haverkamp, die de mail stuurde, doorgegeven dat het restaurant tegen de normale prijs beschikbaar 

gesteld kan worden. 

De Heer Haverkamp reageert in de vergadering en vindt het antwoord van het bestuur als een 

reprimande klinken. Het bestuur zal zich hier verder over beraden. 
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4. Vaststellen notulen van de ALV 14 juni 2016. 

Aangezien niemand opmerkingen heeft over de notulen van 14 juni 2016, worden deze goedgekeurd. 

Er is alleen een vraag over het aantal leden per 1 januari 2017. Doorgegeven wordt dat dit er 250 

zijn. 

5. Algemeen financieel verslag boekjaar 2016 en begroting 2017. 

Wouter deelt de winst en verliesrekening uit aan de leden. Wouter heeft deze gegevens pas dinsdag 

j.l. gekregen. Er werd door de leden vermeld, dat het toch bekend was dat de ALV op 12 april plaats 

zou vinden. Wouter wil in de nabije toekomst graag, dat de boekhouding geautomatiseerd wordt.  

Op de opmerkingen van Jan Wittebols dat Rob Hopstaken, die de balans maakt, niet eerder dan tien 

dagen geleden doorkreeg, dat de ALV op 12 april zou zijn, wil Wouter niet meer reageren. Het jaar 

wordt in ieder geval afgesloten met een verliespost van euro 9346,00. Dit heeft o.a. te maken met 

minder ledeninkomsten, de kosten voor de ingrediënten, die niet lager geworden zijn ondanks dat er 

minder leden zijn en het voorkoken, wat op de manier, zoals het nu gebeurd, circa euro 2.500,00 

kost. Aan de vergadering wordt mandaat gevraagd om, indien nodig, per 01 januari 2018 het 

lidmaatschap met euro 25,00 per persoon te verhogen. De vergadering geeft hiervoor mandaat. De 

begroting wordt ter kennisgeving aangenomen. 

6. Verslag van de kascommissie. De kascommissie is vertegenwoordigd door mevrouw Marie José 

van Hest en de heer Jan Verlegh. 

Net voor de ALV hebben de Heer Verlegh en Mevrouw van Hest samen met Wouter de Nie de 

boeken doorgenomen.  De kascommissie heeft veel vragen kunnen stellen en daarop antwoord 

gekregen en zal met vermelding van een bezuiniging op het voorkoken door dat b.v. door een 

brigade ipv koken te laten doen, aan de ALV adviseren de penningmeester decharge te verlenen voor 

het gevoerde financiële beleid van het boekjaar 2016. 

7. Benoeming kascommissie 2017. 

Aangezien Marie José van Hest in 2016 ingevallen is voor iemand, die niet aanwezig kon zijn, kan zij 

zich voor 2018 toch beschikbaar stellen voor de kascommissie. De Heer Arthur Franssen van de 2e 

maandag brigade stelt zich ook beschikbaar voor de kascommissie. De Heer Jan Verlegh blijft reserve. 

8. Verslag van de commissievoorzitters over 2016 en een toelichting op de voorgenomen plannen 

voor 2017. 

Er is niemand van de wijncommissie aanwezig. Wouter zegt, dat het bijzonder goed loopt en als er 

op- of aanmerkingen zijn, dan zal hij het wel horen. De enige opmerking uit de zaal, die komt is over 

de temperatuur van de wijn. Wouter vertelt, dat ze als wijncommissie bezig zijn met nieuwe 

wijnkasten. Er zijn offertes binnen en hier wordt met spoed verder naar gekeken. Er komen vanuit de 

zaal complimenten over de wijncommissie. 
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Volgens Christ was de inbreng van de brigades in 2016 prima. Echter in 2017 heeft de 

menucommissie al drie keer zelf een menu samen moeten stellen, aangezien er door de brigades 

niets werd aangeleverd. De menu’s van 2016 zagen er goed uit. De receptuur is berekend op 14 

personen, aangezien 13 van de 23 groepen groter is dan 13 personen. Bij kleinere groepen wordt 

vlees, vis en duurdere groenten geleverd aan de hand van het opgegeven aantal. Gewone groenten 

en fruit kunnen niet per brigade gedoseerd aangeleverd worden. Er kwamen opmerkingen over 

teveel vis en drie keer achter elkaar scampi’s, maar men kan het niet iedereen naar de zin maken. 

In de bar lag een boek, waarin chefs opmerkingen konden schrijven. Dit boek moet weer terug. Er 

werden complimenten gemaakt over het april menu. Er wordt voorgesteld om het voorkoken weer 

door de derde donderdag brigade te laten doen, zodat dit geen extra kosten met zich meebrengt. 

Leo zegt dat dat leuk was, maar dan moet het in roulatie, dus iedere maand een andere brigade. Er 

werd doorgegeven dat de eerste dinsdag brigade het erg leuk vond om voor te koken en dat deze 

brigade teleurgesteld was toen dit voorkoken hen werd afgenomen. Er wordt doorgegeven dat 

rouleren van brigades voor het voorkoken een administratieve ramp zal worden. Christ beluistert, 

dat men de menucommissie wil opheffen en weer zelf als brigades wil gaan voorkoken. Dit wordt 

ontkend. Christ zegt dat bij elk voorkoken er altijd twee personen meekoken van de brigade, die het 

menu heeft aangeleverd. De conclusie uiteindelijk is, dat het voorkoken blijft zoals het tot op heden 

is. 

9. Verkiezing nieuwe voorzitter CCN en samenstelling bestuur. 

Het bestuur heeft uitgebreid gesproken met de Heren Ray Hubens en Barrie van Merbel. Zij zullen 

allebei goede voorzitters zijn.  Zowel Barry als Ray worden naar voren geroepen om zich voor te 

stellen, aangezien niet alle leden hen kennen. 

Zoals blijkt uit hun korte verslag, zal Ray de keuken aan willen pakken en ervoor zorgen, dat er een 

betere binding tussen de diverse brigades zal komen. Hij kan dit niet alleen en zal, los van de rest van 

het bestuur, aanspraak doen op de leden om dit allemaal te realiseren. 

Barrie wil o.a. via de Chefs zorgen, dat er een betere samenwerking komt en dat meer vrijwilligers 

bereid gevonden worden zich beschikbaar te stellen om deze mooie club in stand te houden. 

Het resultaat van 54 volmachten en 36 aanwezige leden, die kunnen stemmen is: 26 stemmen voor 

Barrie en 63 stemmen voor Ray en één onthouding. 

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

Ray wordt hartelijk welkom geheten in het bestuur, maar op zeer korte termijn zal een vergadering 

belegd worden met de twee andere leden, die zich beschikbaar gesteld hebben voor een commissie, 

namelijk Marie José van Hest en Barrie van Merbel. 
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Leo Mol wil als laatste taak als voorzitter zijnde nog iemand voorstellen als erelid van de C.C.N., 

namelijk Christ van Kalmthout. Christ is ruim 39 jaar lid van de club en doet erg veel en regelt intern 

ook heel veel. De aanwezige leden stemmen in met dit voorstel. 

Christ wordt gefeliciteerd met zijn benoeming als erelid van de CCN West Brabant en krijgt een groot 

applaus vanuit de zaal. 

Leo heeft bijna negen jaar in het bestuur gezeten. Hij hangt Ray het voorzitterslint om, wat nog niet 

de juiste kleuren heeft, aangezien Ray geen chef is. Marie José van Hest zal zorgen voor een nieuw 

voorzitterslint met de juiste kleuren. Leo wenst Ray heel veel succes met het voorzitterschap. 

Leo zal wel in de onderhoud commissie blijven.  

Aangezien Wouter volgend jaar zijn penningmeesterschap in de club zal beëindigen, kan Barrie van 

Merbel tegen die tijd wellicht deze taak overnemen. 

 

11. Rondvraag. 

Wanny Haverkamp vraagt hoeveel borden er gekocht zijn. Zij hadden vorige week een lady’s night en 

hadden 30 borden van elk nodig, maar moesten zoeken om voldoende borden bij elkaar te krijgen. 

Van elk bord is een aantal van 36 gekocht, dus zal er nagegaan worden of deze aantallen nog kloppen 

of dat er extra bijgekocht moet worden. 

12. Sluiting. 

Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarna er nog een rondje met bitterballen 

gegeven wordt voor de liefhebber. 

 

 

 

 

 


