
CCN – CONCEPT VERSLAG  
 
Betreft   : Algemene Leden Vergadering CCN Bunnik op 29 november 2021 
Locatie  en tijdstip : De vergadering heeft virtueel plaatsgevonden met behulp van Zoom;  

hiervoor hebben zich 27 leden aangemeld, waarvan er 24 hebben 
ingelogd, terwijl 5 bestuursleden aanwezig waren in een ruimte bij Rik 
Boelhouwer op zijn kantoor in Zeist. Aanvang van de vergadering ca. 
20:05 uur nadat iedereen had ingelogd.  

 
Aanwezig:  Bestuur: Madeline Westers vr1 (vz), Helma Goossens ma4 (penn.mr);   

Han Segaar do1 (secr), Martin Suijker vr4 en Bob Jansen do3; 
 De leden: Eugène Héman di3, Eef Hoogwerf ma3 (vanaf ca. 21 uur),  

Henk van Driel do1, Sandra Houwers vr1, Evert Broekers do2,  
Jantine Crezee vr3, Emmy Kanters vr3, Hein Hanrath do3,  
Gerda Schregardus wo3, Jan van der Valk di3, Huub Houben do1, 
Marthijn Huisman di2, Eva de Jong vr3, Henk van der Ploeg vr4,  
Kees van der Werf do2, Marcel Gierveld do3, Karin Kerckhaert vr1, 
Loes Heuff vr3, Hanan Denz vr3, Simon Korhorn do1, Gerhard Visser di1, 
Paul Peters do4, Paul Jansen ma2, Leonie Janssen vr1. 

 
Afwezigheidsmeldingen van: Jan Vegter do1, Eveline ’t Hart ma3,  

Liesanna Benard ma1, Mirjam Koopmann ma3, Stef Koopmann di3, 
Rutger Nienhuis wo4, Monique Jordan vr1, Henk van Dalen wo2,  
Carla Spithoven ma3, Toine Akveld do3, Roy van der Lely vr2. 
 

 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om ca. 20:05 uur en heet de ‘aanwezigen’ welkom. 
 
2. Overleden leden. 
Eind vorig jaar is Nico Toonen overleden. Hij was een markant lid en heeft gedurende 
vele jaren veel voor onze vereniging gedaan; onder andere voorzitter, inkoop en 
meppen, menucommissie en opleiden van nieuwe groepen. Hoewel Nico al een poos 
niet meer echt actief was voor de club, bleef hij toch, tot op het laatst, geregeld zijn 
groep opzoeken.  
Chis Vink is afgelopen voorjaar op veel te jonge leeftijd ten gevolge van een ingrijpende 
ziekte van ons heengegaan. Hij was een gewaardeerd lid van di3. 
We nemen een minuut stilte in acht. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
De voorzitter doet de navolgende mededelingen. 
Er is controle van de milieudienst geweest. We ontvangen nog een brief met hun 
bevindingen, maar duidelijk is dat de vet(af)scheiding (vetput) verbeterd zal moeten 
worden. 
Met de huisbaas is gesproken over de slechte toestand van de voordeur en het 
buitenschilderwerk. Dit zal komend voorjaar worden aangepakt.  



Het is ook nog steeds de bedoeling dat er buiten een hok voor de kliko’s komt; met 
verlichting. 
Naar aanleiding van een opmerking daarover, wordt geantwoord dat het in verband met 
geluidsoverlast niet de bedoeling is om ’s avonds na het koken lege flessen in de kliko te 
gooien; dit wordt de volgende morgen gedaan. 
Wat al vaker is gezegd, maar actueel blijft: gasten bij kookbijeenkomsten kunnen níét 
geweigerd worden. Of het moet zijn dat er al 13 of meer mensen komen koken. 
WBTR: deze wet dient onder meer ter voorkoming van belangenverstrengeling, 
onduidelijke taak- en bevoegdhedenverdeling of het dienen van eigen belang in plaats 
van verenigingsbelang. We hebben nu goede taakomschrijvingen vastgesteld en voor de 
bankzaken is het 4-ogenprincipe geregeld met een ondergrens die relatief laag is. 
Statutenwijziging in verband met de WBTR kan later plaatsvinden wanneer ook om 
andere redenen een wijziging nodig wordt. 

 
4. Verslag ALV CCN Bunnik van 9 november 2020. 
Dit wordt paginagewijs doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
5. Verantwoording bestuur over het jaar 2020-2021. 
Het is een uitermate raar jaar geweest en we gaan opnieuw een raar jaar in. 
- Jaarverslag: dit is eerder via e-mail aan alle leden toegezonden; het wordt 

paginagewijs doorgenomen; er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld; 

- Financieel verslag 2020-2021 en tevens, begroting voor 2021-2022 en verslag 
kascommissie: ook deze zijn eerder via e-mail aan alle leden toegezonden; de 
penningmeester geeft eerst toelichting op de cijfers; met name doordat er geen 
ledenaanwas is geweest en door opzeggingen zijn de inkomsten terug gelopen; 
anderzijds zijn ook de kosten duidelijk lager uitgevallen: denk aan energie, 
schoonmaken, en dergelijke; in plaats van het begrote tekort bleef per saldo geld 
over; dit is gebruikt voor de restitutie/compensatie op de contributie; de begroting 
voor dit jaar wordt sterk beïnvloed door lagere contributie-inkomsten, mede als 
gevolg van verwacht uitblijven van betekenisvolle ledenaanwas; het begrote tekort 
voor 2021-2022 komt uit op €40.000.  
Overigens raakt de begroting door de meest recente ontwikkelingen met Corona nu 
alweer achterhaald. 
Er wordt gevraagd of we in gesprek zijn gegaan met de huisbaas over de huur. 
Geantwoord wordt dat dit het geval is; gedurende 1 jaar is de huur niet geïndexeerd, 
verder niet. Gegeven de huidige ontwikkelingen met Corona zullen wij over dit punt 
zeker weer in gesprek gaan. 
Een volgende vraag betreft hoe het met de kosten van het schoonmaken zit en hoe 
er schoongemaakt wordt. Geantwoord wordt dat er schoongemaakt wordt als het 
nodig is; zo niet, geen kosten. Er wordt in principe elke dag schoongemaakt, in elk 
geval de toiletten. Het plan is met het schoonmaakbedrijf nog in gesprek te gaan 
over hoe nauwkeuriger schoongemaakt kan worden. 
Een andere vraag, enigszins los van de begroting, betreft de prijs voor de wijn; deze 
wordt hoog gevonden; goedkopere wijn zou kwalitatief acceptabel zijn. Geantwoord 
wordt, mede door de voorzitter van de Wijnselectiecommissie: het is goed om dit 



breder te bekijken omdat immers het beleid van de club is om lokaal in te kopen; bij 
de groothandel kan het zeker goedkoper en misschien kan dit ook wel lokaal. 
Opgemerkt moet, dat voor de wijnselectie, zonder kosten, ca. 20 flessen worden 
opengetrokken. Daarnaast dat de vereniging aan de kookgroepen kosten berekent 
met enige opslag.  
De gedane suggesties worden teruggekoppeld naar de Wijnselectiecommissie. 

- Verslag kascommissie over het boekjaar 2020-2021: de voorzitter leest het verslag 
voor. Er zijn geen vragen of opmerkingen.    

- Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid: vervolgens vraagt de voorzitter 
of alle vragen zijn beantwoord en zo ja, of de vergadering een en ander kan 
goedkeuren en instemmen met décharge van het bestuur. Dit is het geval; hiermee 
wordt unaniem ingestemd. 

 
6. Kascommissie. 
Henk van Driel en Ellen van Delft worden hartelijk bedankt voor de door hun verrichte 
werkzaamheden. Henk van Driel wil het nog een jaar blijven doen en Ellen van Delft zal 
hiervoor nog worden gevraagd. Gevraagd wordt of er onder de aanwezigen nog zijn die 
mede deze taak op zich willen nemen; het kost 2 à 3 uur per jaar. Hierop komt geen 
reactie.  
Ingestemd wordt met herbenoeming van Henk van Driel en (op voorhand) Ellen van 
Delft. 

 
7. Contributie 2022-2023. 
Het voorstel is om deze te verhogen van nu €375 naar een bedrag van €395 voor het 
seizoen 2022-2023. 
Toegelicht wordt de contributie al enkele jaren niet is verhoogd en dat diverse kosten 
stijgen, zoals die van nutsvoorzieningen en levensmiddelen. We hebben vanwege Corona 
enkele jaren achter de rug die niet ‘normaal’ waren, draaien uitgaande van een normale 
situatie feitelijk verlies en hebben volgend seizoen ook een lustrum om te vieren. Het is 
echter inderdaad nogal moeilijk om nu goed te begroten.  
Uit de vergadering komt bezwaar: onze vermogenspositie en het feit dat Corona nog wel 
even zal blijven, maken het niet nodig om de contributie te verhogen. Een vereniging als 
de onze heeft ook geen groot vermogen nodig. Hoewel het om het seizoen 2022-2023 
gaat, wordt betoogd dat er geen reden is om nu dit besluit te nemen. Zo nodig kan altijd 
een extra ALV gehouden worden en mag verwacht worden dat de leden een later 
voorgestelde verhoging alsnog zullen kunnen billijken. 
Er komen diverse reacties, zowel vóór als tegen en ook dat het een flinke verhoging is. 
De penningmeester licht nog toe dat we voor een normaal jaar begrotingstechnisch al te 
kort komen, dat de gasprijzen fors aan het stijgen zijn en dat verhoging in feite om niet 
meer dan €2 per keer koken gaat.  
Mede vanwege de ervaringen van afgelopen jaren met veel minder kookbijeenkomsten, 
komt de suggestie om op basis van nacalculatie de contributie vast te stellen. Dit mede 
omdat de voorgestelde verhoging het risico van ledenverlies met zich zal brengen. 
Benadrukt worden nog eens de stijgende kosten. Ook zal een extra betaling achteraf niet 
goed worden ontvangen als al €375 is betaald.  
Al met al, met het huidige sentiment en de timing valt de voorgesteld verhoging niet 
goed. 



Een ander voorstel uit de vergadering is om de verhoging nu wel goed te keuren, maar 
niet door te voeren wanneer later een geactualiseerde begroting laat zien dat het niet 
(meer) nodig is.   
Intussen blijken de aantallen voor- en tegenstanders ongeveer gelijk. 
Uiteindelijk is het voorstel om (zo nodig) volgend jaar, uiterlijk in juni, een extra ALV over 
de contributieverhoging te beleggen en niet nu te besluiten tot de voorgestelde 
verhoging. 
Hiermee is de meerderheid van de vergadering het eens. Aldus.  

 
8. Bezetting bestuur. 
Het voorstel is de penningmeester en de secretaris voor een nieuwe termijn te 
herbenoemen. Er hebben zich geen andere leden kandidaat aangediend. 
De vergadering gaat unaniem akkoord. Waarvoor dank. 

 
9. Commissies. 
Gememoreerd wordt de door de secretaris via mail verzonden noodkreet over het gemis 
van voldoende vrijwilligers voor diverse functies en taken in onze club. 
Hierop zijn gelukkig meerdere positieve reacties gekomen. 
Ria van Rijn is in korte tijd opgevolgd door Lydia Pilaar met als achtervang Eugène 
Héman.  
Bij de meppers volgt Sandra Houwers per 1 december a.s. Cees Griffioen op als 
hoofdmepper. Dirk-Jan Westerwoudt en Lia Hessel komen het team meppers versterken. 
Cees wordt heel hartelijk bedankt voor zijn jarenlange grote inzet! 
Gerben Bosselaar, Gert van Baal en Paul Peters zijn toegetreden tot de 
Materiaalcommissie. 
De voorzitter geeft aan dat nieuwe gezichten ook betekent dat er een andere kijk op 
zaken kan komen en dus nieuwe inzichten over hoe dingen te organiseren. Daar wordt 
momenteel in elk geval voor de inkoop en het meppen over nagedacht. 
Voor de vacature in de Menucommissie waren er verheugend veel gegadigden.  
Marthijn Huisman zal per februari aanstaande tot de commissie toetreden.  
Verheugend voor ons allen is ook dat de menu’s en recepten weer worden gelamineerd; 
waarvoor hartelijk dank aan Bastiaan Vastrick. 
 
Vervolgens komen de commissies aan het woord. 
Paul Jansen van de Materiaalcommissie bedankt allereerst Bob Jansen voor zijn 
waarneming gedurende de periode dat Paul afwezig was. 
Daarna benoemt Paul de slechte toestand van de voordeur, het buitenschilderwerk en 
met name ook de belabberde situatie met de gootsteen in de spoelhoek, inclusief de 
kraan die niet voldoet. Paul vraagt of het bestuur in dezen al een standpunt heeft. 
Bob vertelt Palux ingeschakeld te hebben en dat zij oplossingen hebben voorgesteld 
waarvoor geoffreerd is. Wordt aan gewerkt dus. Tijdens beoogd overleg van de 
Materiaalcommissie in december wordt het voorstel voorgelegd en besproken. 
Ander punt is dat elke groep een materiaalchef dient te hebben; dit is niet bij alle 
groepen het geval. Daardoor komt het voor dat men uit onwetendheid met betrekking 
tot juiste bediening van apparatuur, onnodig in de problemen komt en een melding doet 
over apparaten die niet goed werken. Dit is dus absoluut niet nodig. 



Een eerder gedaan voorstel voor een update-bijeenkomst materiaal uitleg, leverde 
nauwelijks reactie op terwijl in de praktijk toch blijkt dat dit erg nuttig zou zijn.  
Wellicht is dit op verzoek nog eens te organiseren. De voorzitter stelt voor om het om te 
draaien en een bijeenkomst ‘aan te bieden’. Paul denkt na over deze suggestie. 
De sinds enige tijd via de gele kaarten gegeven feedback aan de diverse chefs van de 
groepen blijkt goed te werken: in september en oktober werd er bij voorbeeld veel beter 
met de Magimix-en omgegaan. 
 
Meppen en Inkoop. 
Vervolgens komt vanuit de groep vrijdag 3 hun mail met verzoek om overleg aan de 
orde. Trigger hiervoor was de mail van de secretaris met de noodkreet. De voorzitter laat 
weten dat het gevraagde overleg er zeker komt. De gestelde vraag dient ook gezien te 
worden als suggestie om een vereniging-brede inventarisatie te houden. Punt met 
betrekking tot het verrichten van taken overdag is, dat velen dan geen tijd hebben in 
verband met werk/baan. Suggestie is om te kijken of het meppen anders, eenvoudiger, 
kan. Voor de drankvoorziening is dit overigens al in gang gezet: de koelkasten worden 
telkens aangevuld en de groepen geven ‘gewoon’ hun gebruik door; mocht dit niet 
blijken te werken (te veel verschillen opleveren) kan het altijd weer worden 
teruggedraaid. 
Vanuit de Inkoopcommissie wordt aangegeven dat ook daar wordt gekeken hoe taken 
makkelijker kunnen worden gemaakt; er meer aan de groepen zelf over te laten. 
Eenieder die interesse heeft, wordt van harteuitgenodigd om mee te denken. Echter, het 
idee om groepen zelf te laten meppen stuit op het bezwaar dat dan 19 groepen toegang 
krijgen tot het gesloten magazijn; dat is niet efficiënt. 
 
Wijnselectie. 
Geen bijzonderheden. Bezetting is goed; goede doorstroom en goed gespreide 
vertegenwoordiging uit de groepen.  
 
Menucommissie. 
Is al bezig met seizoen 2024-2025. Het is gedeeltelijk een kwestie van menu’s 
doorschuiven wanneer een hele maand niet gekookt is. 
 
10. Rondvraag. 
Gevraagd wordt of het logistiek niet eenvoudiger kan worden gemaakt om een keer bij 
een andere groep mee te koken als je verhinderd bent bij je eigen groep mee te doen. 
Met 19 groepen is het lastig om dadelijk binnen een maand te wisselen. Vroeger, voor de 
AVG, was het veel eenvoudiger en konden leden over het totale ledenbestand 
beschikken. Sinds de AVG hebben we contactpersonen met een groepsapp, de 
groepschefs. De app kan ook gebruikt worden om onderhavig soort vragen beantwoord 
te krijgen. De wens om een keer met een andere groep mee te koken, dient dan echter 
wel via de groepschef geleid te worden. 
In verband hiermee wordt het verzoek aan de groepschefs gedaan, wanneer sprake is 
van een wisseling van de wacht, om de appgroep te verlaten respectievelijk erin toe te 
treden.  

 



Tot slot wordt naar aanleiding van het mislukken, begin november, van het gerecht met 
de kwarteleitjes die gefrituurd moesten worden, gevraagd of er iets gedaan wordt aan 
calamiteitenbeheersing. Geantwoord wordt dat aan het incident begin november 
dadelijk alle benodigde aandacht is gegeven. Daarna ging het goed. 
 
30 november 2021 
Han Segaar, Secretaris                


