
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.C.N., WOENSDAG, 10-04-2019. 

 

Aanwezig:  25 personen inclusief het bestuur. 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda. 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom, met name Ferdinand de 
Jong, die al 40 jaar lid is van de C.C.N. Hij is natuurlijk geen uitzondering, want er zijn meerdere 
leden, die al 40 jaar lid zijn van de C.C.N. De Heer le Sage, die zich kandidaat heeft gesteld voor de 
vacature van penningmeester, zal later arriveren. 

Piet van Valderen  zegt dat op de agenda niet staat wie niet herkiesbaar is en wie de 
tegenkandidaten zijn en dat in ieder geval tegenkandidaten zich kunnen aanmelden.  Ray zegt, dat 
Piet van Valderen zijn punt heeft en dat er binnen circa vier weken een  datum geprikt wordt voor 
een vergadering , waarop kandidaten en tegenkandidaten  gepresenteerd worden. 

Jan Wittebols mist het punt menucommissie. Dit wordt punt 7b. 

De begroting zit niet bij de verzonden stukken en zal door Wouter worden toegelicht.   

2. Verslag van de voorzitter. 
 

De voorzitter leest zijn verslag voor over het afgelopen jaar. Dit verslag zal bij de notulen gevoegd 
worden. Jan Wittebols zegt dat de wijzigingen in het menu wel aangepast worden in de keuken, maar 
niet op de website. Piet van Valderen zegt dat de Sligro af wilde van de dag passen parade, zoals zij 
dat noemden en dat is gebeurd. 

3. Ingekomen stukken. 

Er zijn ingekomen stukken van Bas, Angela en André wat betreft de menucommissie. Hier wordt later 
op teruggekomen. 

4. Vaststellen van de notulen van de ALV van 24 april 2018. 

Jan Wittebols zegt dat wijzigingen van het menu wel aangepast worden in de keuken, maar niet op 
de website.  Piet van Valderen zegt dat de Sligro af wilde van de dag passen parade, zoals zij dat 
noemden. En dat is gebeurd. Ruud vindt de  vermelding over de emailadressen en de website vaag. 
Ruud vindt ook dat de beschrijving van het gebruik van de nieuwe apparatuur nog niet goed is. Piet 
van Valderen meldt, dat, als je een tijd niet bij de Hanos bent geweest, je pas vervalt. Ray zal dit met 
de Hanos bespreken. Jaques de Hoon zegt dat in de notulen vermeld staat, dat we quitte spelen. Dat 
klopt volgens hem niet. Wouter zegt dat met het inzicht van toen we wel quitte speelden. Wat 
betreft de benoeming van de kascommissie wordt vermeld, dat Arthur Franssen zich opnieuw 
kiesbaar gesteld had, maar geen lid meer is. De notulen worden met aanpassingen zoals vermeld, 
goedgekeurd. 

 

5. Verslag van de wijncommissie over 2018. 



Wouter leest het verslag van Anton voor, die goed werk verricht in de wijncommissie. We hebben 
een soort kurkengeld per fles, dus geen winstpercentage. De marges op bier en fris en wijn zijn zelfs 
iets naar beneden gegaan. Met dank en applaus voor Anton Uitdehaag. Verslag wordt bijgevoegd. 

 

6. Verslag van de activiteitencommissie over 2018. 

Marie José leest haar verslag van de activiteitencommissie voor.  Met dank en ook applaus voor wat 
in zo korte tijd al op de kaart gezet is. Het verslag wordt bijgevoegd. 

 

7a .Verslag van de onderhoudscommissie  over 2018 en presentatie MJOP. 

Dick Drent leest het door Leo Mol opgestelde Meer Jaren Onderhoud Plan voor. Dit verslag is 
bijgevoegd. Er is een nieuwe koffiemachine en door de ledverlichting zijn de energiekosten gedaald. 
Alles wordt goed onderhouden. De daken  zijn aan vernieuwing toe en Leo Mol heeft dit uitgebreid 
beschreven in het MJOP. Hier wordt door het bestuur naar gekeken. Jan Wittebols dacht dat een 
gedeelte van het dak al vernieuwd was. Dit is echter niet het geval. Applaus voor de 
onderhoudscommissie. 

 

7b. Verslag van de menucommissie over 2018. 

Op de laatste chefsvergadering zijn de werkzaamheden van de menucommissie uitgebreid 
besproken. Voor het hele komende jaar is al receptuur aangeleverd. Er zal heus wel eens een misser 
zijn, maar de menucommissie doet meer dan alleen maar het overnemen van aangeleverde menu’s 
De menucommissie levert prima werk waarvoor applaus. Alle chefs hebben het emailadres: 
opmerkingen@ccn-afdelingwestbrabant.nl Mocht één van de goederen, die bij de stock voorraad 
horen op zijn, dit doorgeven aan Yvonne en niet op de email zetten. Niet iedere chef kan dus zien 
wat voor opmerkingen er zijn. Als de menucommissie en email belangrijk vindt voor alle chefs, wordt 
dit doorgegeven.  De mail komt bij Ray en Yvonne binnen en die beslissen waar de mail naartoe gaat.  
Berichten naar deze mail gaan dus niet alleen over het menu, maar over alle voorkomende 
problemen. Over hoe om te gaan met de stock voorraad wordt nog een beslissing genomen. 

 

8.Financieel verslag boekjaar 2018 en begroting 2019. 

Wouter verklaart de winst en verlies rekening. Deze was reeds op de website gezet. Er zijn nog steeds 
obligaties aan toonder, maar er is niet bekend wie deze obligaties nog heeft. Jan Wittebols zegt, dat 
ze afgeschaft moeten worden, maar dat gaat zomaar niet. Er wordt hier veel over gesproken, en er 
worden voorstellen gedaan, maar tot op heden is het zo dat als er iemand komt met de vraag deze 
uit te keren, omdat hij geen lid meer is, dan wordt deze uitbetaald. 

Jaques de Hoon, lid van de C.C.N. en heeft niet gezien dat er vraag was naar een nieuwe boekhouder. 
Pottenboom is ook lid, maar als Jaques de Hoon het goedkoper kan, dan mag hij een voorstel doen.  

Diverse vragen worden gesteld: Waarom staan overige voorzieningen op de balans. We reserveren 
maar schrijven niet af. Dit is geen fiscale balans.  Jan Wittebols wil een specificatie van het 
voorkoken. Wouter heeft het er met de menucommissie over gehad, dat dit per jaar niet meer mag 
zijn dan euro 3500,00 Dit jaar is dat hoger uitgevallen.  Wouter leest de begroting voor. Er is een 



negatief resultaat. Misschien weer een contributie verhoging? Piet van Valderen stelt voor de ladies 
night kosten door te berekenen. Wouter zegt dat dat circa euro 150 per keer is. Dit is ter overleg met 
de nieuwe penningmeester. 

9. Verslag van de kascontrolecommissie. Peter Kamps en Koen Wijdemans. 

Peter Kamps leest het verslag van de kascommissie voor.  Dit is bijgevoegd. De laatste drie jaar 
hebben we totaal een verlies van euro 1`9.000. Een bank kijkt hiernaar en dan is een bank niet 
happig met een lening.  Het verslag moet opgenomen worden in de notulen  Er zijn in ieder geval een 
groot aantal vragen over de boekhouding. Het nieuwe bestuur zal zich hierover buigen.  

 

10. Benoeming kascontrolecommissie 2019. 

Peter Kamps zal in de nieuwe kascommissie zitten. Henk van Hest stelt zich beschikbaar. Ray Hubens 
zal Koen Wijdemans benaderen als reserve. 

 

11. Vacatures Bestuur. 

Officieel zijn er drie personen, die uit het bestuur moeten. Officieel mogen slechts twee personen 
tegelijkertijd weg. Er zijn nieuwe gegadigden voor de vacatures in het bestuur. Zowel Wouter de Nie 
als Christ van Kalmthout zijn aftredend en niet meer herkiesbaar. Clara Bruinsma is aftredend maar 
zal daardoor nog één jaar plaats nemen in het bestuur. Er wordt een nieuwe ledenvergadering 
gepland, waarin de nieuwe leden, die zich beschikbaar stellen voor het bestuur bekend gemaakt 
worden en gevraagd wordt aan  eventuele tegenkandidaten zich beschikbaar te stellen. 

 

12. Wat mag er in de vaatwasmachine. 

 

Geen messen en planken. Chefs moeten toezicht houden. Dit staat ook vermeld op de 
afwasmachine. Ook als je geen chef bent, kun je jouw chef daarop attent maken.  

13. Rondvraag.  

Jan Wittebols komt terug op het voorkoken. Volgens hem kunnen we circa euro 4700,00 in onze zak 
houden als het voorkoken weer bij een groep ondergebracht wordt. Dit was vroeger zo en het kost 
per persoon circa euro 10,00 minder, wat teruggevoerd kan worden naar de contributie.   

Christ bedankt voor het vertrouwen van de vereniging maar wil o.a. Jan op het hart drukken dat wat 
de menucommissie doet niet alleen maar voorkoken is, het is fotograferen, het menu op de site 
zetten etc. 

 Het bestuur zal dit meenemen in zijn beslissing. Ferdinand de Jong bedankt voor de attentie bij zijn 
40 jarig lidmaatschap. Jaques de Hoon vraagt wanneer er en aantal pannen weggegooid worden en 
er nieuwe pannen voor in de plaats komen. De onderhoudscommissie en Yvonnen zullen daarnaar 
kijken. Wannie Haverkamp vraagt of er Heineken 0.0 kan komen in plaats van Bavaria alcoholvrij. 
Hans Haverkamp is 27 jaar en vraagt of er meer met social media gedaan kan worden. Hem wordt 
geadviseerd in het bestuur of in de activiteitencommissie te komen.  Ruud vraagt of de 
wijnsuggesties weer op de receptuur kunnen komen. Wouter zegt dat wijnen gedurende de maand 



wel wisselen. Wijnsuggesties kunnen wel op de site gezet worden.  Bij het voorkoken staat de wijn, 
die geconsumeerd wordt als verkoopprijs.  Peter Kamps zegt dat de begroting aangepast moet 
worden na overleg met diverse commissies voor een volgende ALV binnen vier weken. Er moet een 
mail rond gestuurd worden met de vraag of iemand geïnteresseerd is administratiekantoor te 
worden voor de C.C.N. Louis Oldehampsink is het niet eens met dit voorstel en Le Sage zegt dat dit 
niet binnen vier weken kan, maar dat hij het als nieuwe penningmeester zal meenemen. Jan 
Wittebols zegt dat we euro 4700 in onze zak kunnen houden als we het voorkoken bij een groep 
kunnen onderbrengen. 

 

14. Sluiting. 

 

De vergadering sluit om 22.10 uur. Met dank aan alle aanwezigen. 

 

 

 

 

 

 


