
VERSLAG  
 
Betreft   : Algemene Leden Vergadering CCN Bunnik 
Locatie  en tijdstip : L’ Amuserie, Smalleweg 2B, Bunnik; 31 oktober 2019 om 20:00 uur. 
 
Aanwezig:  Het voltallige bestuur, t.w.: Madeline Westers vr1 (vz),  

Han Segaar do1 (secr), Hein Hanrath vr3 (penn.mr), Helma Goossens ma4 
(penn.mr), Bob Jansen do3 en Roy v.d. Lely vr2; 

 de leden: Sandra Houwers vr1, Toine Akveld do3, Koen Verbeek wo2,          
Wim Back ma2, Eva van Abbe wo1, Eva Winkels wo1,                                 
Marianne Montfoort wo1, Alexander van der Mark wo4,                                 
Pascal van de Ven wo4, Emmy de Vries ma1, Hanan Denz ma1,                         
Eva de Jong ma1, Karin Kerckhaert vr1, Ernst de Zwart di2, Paul Jansen ma2,       
Jaap Sluis do1, Frits Bosman do1, Jan van der Valk di3, Math Geelen do3,      
Jan Ouwens do3, Martin Suijker vr4, Henk van der Ploeg vr4,                      
Leonie Janssen vr1, Jacqueline Ruijs wo3, Dolf van der Nagel do1,              
Gerda Schregardus wo3, Constance Waardijk ma4; 

 
Afwezig met kennisgeving: Ed van Rosmalen di1, Jan Ulco Hylkema do3, Eveline ’t Hart ma3,  

             Ab Kools di1, Stef Koopmann di3, Mirjam Koopmann ma3, Dick Nellestijn do3. 
 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur, heet iedereen welkom en verzoekt alle 
aanwezigen de presentielijst te tekenen.  
 
2. We nemen een minuut stilte in acht om de afgelopen seizoen overleden leden, 
Edsel Brandsen en Wouter Boer, te herdenken. 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
De voorzitter stelt de situatie met de MEP-ers aan de orde. Als gevolg van 
gezondheidsproblemen is het groepje te klein geworden; daarnaast is met de hoge 
leeftijd van degenen die nu nog MEP-en de continuïteit kwetsbaar. Om te kunnen MEP-
en is woonachtig zijn in Bunnik een vereiste. De vraag van de voorzitter wie (eventueel) 
beschikbaar is voor versterking van de MEP-ers, blijft onbeantwoord, helaas.    
 
4. Verslag Extra ALV CCN Bunnik van 29 november 2018. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  
5. Verantwoording bestuur over het jaar 2018-2019 
- Jaarverslag: 
Verwezen wordt naar het samen met de agenda toegezonden verslag. Door een van de 
aanwezigen wordt opgemerkt dat de materiaalcommissaris ondersteund wordt door Jan 
Kleynen, Piet Wester en Guy Lamberti.  
Verder wordt opgemerkt dat de stroomstoring niet aan HEVI lag, maar aan elektra in de 
apparatuur; het probleem is opgelost door Palux. 
Het verslag is met aanpassing voor wat betreft deze opmerkingen akkoord. 



 
- Financieel verslag 2018-2019 en de begroting voor 2019-2020, inclusief de 

contributie 2020-2021; e.e.a. zoals samen met de agenda toegezonden: 
Martin Suijker stelt dat de huidige werkwijze met de afrekenbonnen voor de 
penningmeester veel werk oplevert, waarbij ook te denken aan het regelmatig heel laat 
toezenden en betalen. Penningmeester Helma Goossens stelt niet ontevreden te zijn; 
penningmeester Hein Hanrath geeft aan dat het patroon nogal standaard is: in het begin 
van het seizoen loopt het goed, daarna loopt het terug. Bij deze dus weer een oproep 
aan de kassiers van alle kookgroepen om zorg te dragen voor vlotte afwikkeling na de 
kookavond.  
Bob Jansen zegt dat de inkoopkosten goed in der hand hebben, behalve bij de 
groenteman; we zijn op zoek naar een alternatief. Jan Ouwens stelt dat de kosten voor 
vers de pan uit rijzen en dat er oriënterende gesprekken met Bidfood lopen; zij kunnen 
vrijwel alle vers verzorgen. Als we met deze leverancier in zee gaan, betekent dit wel 
extra werk voor de MEP-ers (portioneren) omdat Bidfood niet telkens per dag kan 
leveren. De voorzitter tekent aan dat overstappen naar Bidfood, afscheid van de lokale 
middenstand betekent.  
Er worden door verschillende aanwezigen diverse opmerkingen gemaakt over de 
kwaliteit van geleverde ingrediënten en het (niet) kunnen leveren van wat gevraagd 
wordt.  
Sandra Houwers doet de suggestie van een eigen kruidentuintje; dit zou kunnen 
uitwerken in een flinke besparing. 
 
- Verslag van de Kascommissie over het boekjaar 2018-2019; zoals toegezonden: 
Akkoord zonder opmerkingen. 
 
- Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid: 
Hiermee wordt unaniem ingestemd. 
 
Penningmeester Helma Goossens vertelt vervolgens nog over de vrij hoge 
schoonmaakkosten. De hoogte hiervan ligt niet zozeer aan de tarieven als wel aan de 
hoeveelheid werk. Er volgt enige discussie over hoe de kookgroepen de keuken 
achterlaten en wat dan overblijft aan schoonmaakwerk voor het schoonmaakbedrijf. Hoe 
de groepen het doen is nogal verschillend. Het is lastig om het schoonmaakbedrijf bij 
voorbeeld om de andere dag te laten komen. Strakke(re) follow up bij de kookgroepen 
door de materiaalcommissie valt te overwegen. Bestuur neemt alle opmerkingen mee. 
 
6. Bezetting bestuur. 
Roy van de Lely en Hein Hanrath treden af. Hierdoor dient het bestuur met in elk geval 
één persoon te worden aangevuld. 
De voorzitter geeft aan dat van Roy en Hein nog op gepaste wijze afscheid zal worden 
genomen. Voor hun gedurende geruime tijd getoonde inzet ontvangen zij applaus van 
alle aanwezigen. 
Bob Jansen wordt voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van 3 jaar; 
hiermee wordt bij acclamatie ingestemd. Bob bedankt de aanwezigen voor het in hem 
gestelde vertrouwen. 



Hoewel met het toezenden van de agenda over een eventuele kandidaat voor de in te 
vullen plek in het bestuur nog geen informatie beschikbaar was, kan nu worden verteld 
dat Martin Suijker bereid is gevonden. Aldus wordt hij voorgedragen en vervolgens bij 
acclamatie benoemd. Wij wensen Martin veel succes! 
Martin vertelt dat als een van zijn taken workshops voor de leden wil gaan organiseren; 
hierbij te denken aan technieken die niet rechtstreeks het koken betreffen, maar bij 
voorbeeld fileren.  

 
7. Kascommissie 2019 – 2010 
Karin Kerckhaert treedt af; Henk van Driel wordt herbenoemd en een nieuw lid wordt 
gevraagd; geen der aanwezigen toont belangstelling. 
NAGEKOMEN info: Helma heeft Ellen van Delft (Ma4) bereid gevonden tot de 
kascommissie toe te treden. Geen der bestuursleden heeft hiertegen bezwaar. 
 
8. Berichten van de commissies. 
- Inkoop: loopt redelijk naar tevredenheid; 
- Menu: gaat onverstoorbaar door; 2019-2020 is rond; 2020-2021 onderhanden; eind 

seizoen verrassing met vegetarisch menu. Verzocht wordt om Azië, Zuid-Amerika en 
met name Suriname aandacht te geven; 

- Wijn: commissie is versterkt maar Toine gaat ermee stoppen; tot en met januari 2020 
is de selectie rond; in het algemeen is men tevreden; 

- Materiaalbeheer: extra aandacht gevraagd voor de inductieplaten en -pannen; 
bedoeling is meer ruimte te maken in het Open Magazijn door de 
schoonmaakspullen te verplaatsen naar de schoonmaakkast; suggestie wordt gedaan 
om meer aandacht te besteden aan het feit dat er sinds de renovatie in de keuken 
rondom meer ruimte is; 

- MEP-en: BEHOEFTE AAN MEER MENSEN ! 
 

9. Wvttk en rondvraag. 
Op de uitvoeringslijst voor de renovatie staat onder meer nog het tochtdicht maken van 
de staldeuren. 
Helma: een van de dames is onlangs met koken een zeer dierbare (trouw)ring 
kwijtgeraakt; deze is ondanks intensief zoeken nog niet terug gevonden: graag aandacht 
hiervoor. 
NAGEKOMEN info: Cees Griffioen heeft de ring in een bak meel aangetroffen en de dame 
blij gemaakt! 
Math: telefoonnummers staan niet meer vermeld op de mededelingenborden; dit is een 
privacy-kwestie; op te lossen door zelf het nummer te vermelden. 
Ernst: suggereert om de leveranciers van versproducten voor nalevering om 
“noodtelefoonnummers” te vragen. 
Roy vraagt of het Gesloten Magazijn (beter) schoongehouden kan worden. 
  
10. Sluiting. 
De voorzitter dank allen voor hun aanwezigheid, nodigt eenieder uit voor een drankje en 
hapje na de vergadering en sluit deze ALV af. 
 
2 december 2019                               Han Segaar, Secretaris                


