
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE C.C.N., GEHOUDEN OP DINSDAG, 24 
APRIL 2018 IN CAFÉ ONDER DE TOREN, KERKSTRAAT 1 TE OUD GASTEL. 

 

Aanwezig: 21 personen, inclusief het bestuur. 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda. 

Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Op zondag, 27 mei is 
er van 14.00 tot 17.00 uur een open dag voor de leden van de C.C.N.  op onze eigen locatie in Oud 
Gastel. 

Christ zal  het Brabants Nieuwsblad, de Hanos en de Sligro benaderen om hier bekendheid aan te 
geven. 

Op internetbode van zaterdag, 21 april stond een redactioneel stuk, waarin Marie Jose van Hest en 
Ray Hubens reclame maken voor de C.C.N. en een oproep doen voor meer leden, speciaal voor de 
4e donderdag damesbrigade en de 1ste woensdag damesbrigade. Dit artikel zal door Hans Wierikx 
op facebook en op de website gezet worden. Elk lid zal dit redactionele stuk ook per mail 
aangeleverd krijgen. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Jaarverslag door de voorzitter. 

De voorzitter leest zijn eerste jaarverslag als voorzitter van de C.C.N. voor, waarbij hij o.a. alle 
commissies, Yvonne en Miranda, alle leden van het bestuur  en natuurlijk alle leden van de C.C.N. 
bedankt voor de steun en het vertrouwen, die hij in het afgelopen jaar heeft mogen ontvangen. 
Ook vermeldt hij, dat we in 2017 zijn overgestapt naar een ander administratiekantoor en dat we 
begonnen zijn aan het moderniseren van de keuken en naar een energiezuinige ledverlichting in het 
gebouw van de C.C.N zijn overgegaan. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Er zijn drie leden van de C.C.N. Oud Gastel, die meegedaan hebben aan de landelijke C.C.N. 
kookwedstrijd. Zij zijn tweede geworden in de halve finale. Dit staat ook al vermeld op de website. 

 

4. Vaststellen van de notulen van de ALV van woensdag 12 april 2017. 

Onder punt 3 staat, dat het bestuur zich zal beraden over het gratis beschikbaar stellen van het 
restaurant  voor de stichting Doha. Er wordt gevraagd wat het bestuur heeft beslist. Het bestuur 
heeft het restaurant gratis ter beschikking gesteld. 

Onder punt 8 staat, dat niemand van de wijncommissie aanwezig was. Er wordt vermeld, dat 
Wouter, die ook in de wijncommissie zit, wel aanwezig was. 

Na deze opmerkingen worden de notulen goedgekeurd. 



5. Financieel verslag boekjaar 2017 en begroting 2018. 

 Wouter de Nie heeft het financiële verslag opgestuurd naar de leden. Dit ziet er iets anders uit dan 
voorgaande jaren doordat we een andere administratieve samensteller hebben. Aangezien er een 
verlies was, moest de contributie met euro 20 per persoon verhoogd worden. Nu blijkt, dat we 
meer dan tien extra leden hebben, spelen we weer quitte.  

Er wordt gevraagd of we, met alle investeringen, die gedaan worden, alle reserves opgesoupeerd 
hebben. Dit is niet het geval. Is er rekening mee gehouden, dat de hypotheek afgelost moet 
worden? Dit moet in 2020 gebeuren. Het is niet raadzaam dit te doen. Er kan een obligatielening 
met rente uitgeschreven worden bij de Rabo bank. Makkelijker is het dit via de leden te regelen 
met een leuke rente. Wouter laat dit graag, met zijn advies, over aan zijn opvolger. 

De pannen en messen in de keuken zullen zo nodig vervangen worden. Er wordt gevraagd of de 
pannen op het dak ook niet vervangen moeten worden. Het platte dak is gerepareerd en naar de 
pannen op het andere gedeelte van het pand is gekeken, maar deze zijn nog in goede conditie. 
Onderhoud heeft de constante aandacht van het bestuur. 

Er wordt gevraagd wat de vervanging van de ledverlichting heeft gekost. Ray Hubens geeft een 
uitleg over de besparing op energiekosten door de vervanging. Nog niet alle lampen zijn vervangen, 
dus de totale kosten voor de vervanging zijn nog niet geheel bekend. Er is geen begroting voor 2018 
verzonden aan de leden. Dit zal alsnog gedaan worden. Dank door de leden aan Wouter voor het 
financiële verslag. 

 

6. Verslag van de kascommissie. Marie José van Hest en Arthur Franssen. 

Marie José van Hest en Arthur Franssen hebben 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 bij voorbeeld door een brigade 
te laten doen i.p.v. door de menucommissie, aan de ALV adviseren de penningmeester decharge te 
verlenen voor het gevoerde beleid van het boekjaar 2017. 

 

7. Benoeming kascommissie. 

Arthur Franssen zal voor 2018 nogmaals in de kascommissie plaats nemen samen met Peter Kamps. 
Koen Wijdemans is reserve voor de kascommissie. 

 

8. Vacature penningmeester. 

Wouter legt uit, dat Yvonne de administratie doet en John Potteboom de definitieve balans maakt. 
Yvonne kan betalingen doen tot euro 250 per betaling. Daarboven moet Wouter iedere betaling 
accorderen. Inclusief de bestuursvergaderingen neemt deze functie in het bestuur ongeveer 40 uur 
per jaar in beslag. De nieuwe penningmeester moet in ieder geval een lid van de C.C.N. Oud Gastel 
zijn. Aangezien er geen vrijwilligers zijn momenteel, zal Wouter nog één jaar aanblijven. In dit jaar 
zal drastisch  gezocht moeten worden naar een nieuwe penningmeester. 

 

 



9. Activiteitencommissie. 

Het bestuur is al lang op zoek naar vrijwilligers voor de activiteitencommissie. Dit jaar is er de 
wijnproeverij georganiseerd en de open dag, maar meer activiteiten om o.a. nieuwe leden te 
werven zijn belangrijk. Marie José van Hest wordt gevraagd of zij met nog een aantal andere leden 
de kar wilt trekken. Voor de ledenwerving heeft zij er ook voor gezorgd, dat er een uitgebreid 
redactioneel stuk op internetbode geplaatst werd. Marie José en Dick Drent zullen samen de kar 
gaan trekken en er zijn al leden die zich aanbieden om hand en spandiensten te verrichten. Ook 
zullen de chefs van de brigades gevraagd worden bij hun brigade te polsen naar vrijwilligers voor 
deze belangrijke commissie. 

Voor de wijnproeverij op zondag 25 maart hadden zich 70 personen aangemeld en er zijn tussen de 
70 en 80 personen aanwezig geweest. Er was geen entree gevraagd, maar gelukkig zijn er 295 
flessen wijn verkocht wat circa euro 3500 heeft opgebracht. Deze wijnproeverij willen we erin 
houden en Dick Drent vertelde, dat hij wellicht voor gratis wijn kon zorgen om te proeven. 

 

10. Rondvraag. 

Jan Wittebols: de kosten voor het voorkoken, namelijk euro 3000, zijn niet gespecificeerd. Dit 
voorkoken kan ook door een brigade gedaan worden. Er staan nog steeds vaak, na het voorkoken, 
een verkeerd aantal ingrediënten op het menu. Deze zijn vaak niet aangepast. Ruud  Kaiser zegt, 
dat in de loop van elke maand  de ingrediënten diverse keren al aangepast worden door Yvonne. 
Op de vraag over overgangsposten wordt door Wouter geantwoord, dat dit komt doordat we op 
een ander administratiekantoor zijn overgegaan. Deze zullen in 2018 niet meer voorkomen. 

Jacques Luijks heeft het restaurant afgehuurd op 7 april j.l., maar is geen lid en er was niemand van 
de C.C.N. aanwezig. Dit zal onderzocht worden. Officieel is dat je lid moet zijn om het restaurant af 
te huren. Antwoord volgt. 

 

Marie José berekent dat we per kooksessie per lid maximaal euro 17,50 mogen gebruiken. Over het 
algemeen is dit euro 13,50 per lid. Maar bij het voorkoken zit men ongeveer euro 10 hoger dan het 
maximum. Echter de gebruikte wijnen tijdens dit voorkoken worden meegerekend tegen 
verkoopprijs. Christ zegt dat het bedrag van euro 2757 voor 2017 inderdaad te hoog is. In 2016 was 
het euro 300 lager. Andre Schoonen zegt, dat we over het algemeen bij het voorkoken teveel 
ingrediënten hebben. Het bestuur gaat hier naar kijken.  

 

Dick Drent zegt dat het te warm is in de cuisine als er niemand is. De thermostaat staat te hoog. Op 
de huidige thermostaat kun je geen tijd instellen. Dick vraagt of we geen “Toon” kunnen bestellen 
en dus een andere thermostaat. Dick gaat de kosten hiervoor opvragen. 

 

Ruud Kaiser vraagt of de emailadressen van het bestuur, die op de website vermeld staan, wel 
werken. Deze emailadressen moeten doorgelinkt worden naar de privé emailadressen. Volgens 
Hans werkt dit  zo. Hans zegt dat hij samen met Andre en Bas de website zal gaan herzien. Ook 
wordt naar een andere provider gekeken. Het snelle nieuws zal via Facebook verspreid worden. 

 



Ruud Kaiser zegt, dat als er nu nieuwe apparatuur komt, er een nieuwe map met gebruik van de 
apparatuur moet komen en de informatie uit deze map moet ook op de website geplaatst worden. 
Ook het kookrooster van 2017, dat nog op de website staat, moet verwijderd worden. 

 

De Sligro pas voor leden is niet meer geldig en er worden geen nieuwe Sligro passen meer 
verstrekt. Christ zegt dat de Sligro geen nieuwe passen meer verstrekt, maar dat de Hanos dit nog 
wel doet. Volgens de leden heeft Piet van Valderen bij de Sligro de passen van de leden laten 
vervallen.  Er werd verteld, dat bij een belastingcontrole de C.C.N. over al de aankopen van leden 
bij de Sligro belasting moet af dragen. Het bestuur gaat zich hierin nogmaals verdiepen. We krijgen 
wel extra commissie van de Hanos en Sligro over alle aankopen, die door leden gedaan zijn.  

 

11. Sluiting. 

 

Om 21.25 uur sluit de Voorzitter de vergadering. 

 


