Cuisine Culinaire Nederland – jaarverslag van de voorzitter, ledenvergadering 10 april 2019

Personeel:
We zijn erg blij met Yvonne en Miranda, het contract van Miranda is omgezet naar onbepaalde tijd,
dat was bij Yvonne al het geval. Ik wil ze hierbij bedanken voor de inzet!
De Cuisine:
In 2018 hebben we op kook technisch gebied een aantal zaken vernieuwd en aangepast, zoals een
nieuw kookeiland, nieuwe ovens en het verplaatsen van de salamander. Helaas had de leverancier,
Beuk Horeca uit Utrecht, de beide kooktafels zoals vermeld in de offerte, niet meer in het
assortiment. We hebben veel klachten ontvangen van de brigades en in overleg met Beuk worden de
kooktafels aangepast. Helaas gebeurt dit pas in 2019. Ook met de ovens waren er problemen, deze
zijn voorzien van nieuwe thermostaten.
Ook is het gehele pand voorzien van ledverlichting, ook alle tl-buizen zijn energiezuinig. Daarnaast is
het plafond nu weer netjes.
De ketel voor de centrale verwarming was zo’n 20 jaar oud en is vervangen, evenals het defecte
rolluik.
Het gebouw is getaxeerd door Kin Makelaars en hieruit bleek, dat we te veel betaalden voor de
verzekering. Dit is aangepast.
Schoonmaak:
We hebben afscheid genomen van van de Wekke Schoonmaakdiensten wegens het niet nakomen
van de overeenkomst en de slechte uitvoering van de werkzaamheden en hebben in Lankhuijzen uit
Oud Gastel een nieuwe partner gevonden. We zijn er zeer tevreden over.
Activiteiten:
Op 27 mei is ter ere van het 40-jarig bestaan van de CCN onze Open Dag gehouden, is zeker voor
herhaling vatbaar. Ook is er een workshop georganiseerd op 21 oktober. De activiteitencommissie
komt hier op terug.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Wij hebben met Banster, ons systeem voor ledenadministratie, een verwerkingsovereenkomst
gesloten voor de veilige verwerking van de gegevens.
Hanos passen:
De afgelopen maanden zijn er circa 50 Hanos passen uitgegeven. Bij Sligro kan dit helaas niet meer.
Tenslotte:
Wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor onze Cuisine!

