
	  
Notulen	  Algemene	  ledenvergadering	  

	  
	  
Datum:	  	   donderdag	  11	  mei	  2015	  
Diner:	  	  	   19:00	  uur	  	  
Inspipraatje:	   20:00	  uur	  door	  Stijn	  
ALV:	   	   21:11	  tot	  23:08	  uur	  	  
Contact:	   Annemieke	  (06-‐29379616)	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Aanwezig:	  Maurice,	  Ruben,	  Thijs,	  Elsbeth,	  Berith,	  Marit,	  Brigitte,	  Babette,	  Johan	  v	  R,	  Bram,	  Jaap,	  
Jos,	  Roy,	  Marvin,	  George,	  Maurice,	  Machteld,	  Neelsjan,	  Robbert,	  Christiaan-‐Mark	  en	  
Annemieke.	  
	  
1. Opening	  
z (Inspi)praatje	  van	  Stijn.	  Van	  Wijn	  bij	  Stijn	  Heerlijk	  gegeten	  en	  gedronken.	  DANK	  !	  
z Machteld	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  eenieder	  van	  harte	  welkom	  bij	  Bellagio.	  

2. Notulen	  april	  2015	  
z Geen	  opmerkingen	  en	  daarmee	  worden	  de	  notulen	  van	  de	  ALV	  in	  april	  2015	  vastgesteld.	  

3. Ingekomen	  stukken	  &	  bestuursmededelingen	  	  
	  
Ingekomen	  stukken:	  
z Uitnodiging	  voor	  Regioborrel	  bij	  Quadrivium;	  vrijdag	  12	  juni.	  
z Marathon	  in	  Eindhoven	  (JCI	  De	  Kempen):	  11	  oktober	  2015	  

Robbert	  doet	  graag	  mee	  ;-‐)	  /	  Alsook	  Marit	  en	  Ruben.	  Nadere	  informatie	  volgt.	  
Bestuursmededelingen:	  
z Terugkoppeling	  CvA	  Tiel	  –	  Marvin	  	  

Voor	  de	  eerste	  keer	  naar	  een	  CvA;	  
Bewust	  voor	  gekozen	  om	  naar	  CvA	  
te	  gaan;	  Kamer	  stemt	  daar	  mee;	  	  
	  
deze	  vergadering	  werd	  goed	  
voorgezeten;	  zeer	  energiek	  –	  
proactieve	  houding.	  
Pitches	  werden	  er	  gegeven;	  	  
Goed	  te	  zien	  professionele	  club	  
Leuk	  voor	  iedereen	  binnen	  de	  Kamer	  
om	  naar	  toe	  te	  gaan.	  
JCI	  Tiel	  had	  het	  hartstikke	  goed	  
neergezet	  !	  	  
	  
Leuk	  dit	  keer	  geen	  gala:	  maar	  een	  
Black	  	  Light	  Party	  >>>>>>>>>	  
	   	  



	  
Roy:	  veel	  gebeurd	  erop	  landelijk	  ;	  niet	  meer	  vanuit	  de	  kamer	  doen?	  	  
Berith:	  erg	  waardevol:	  persoonllijk	  leiderschap	  -‐	  training.	  
Johan	  v	  R:	  Edward	  Niemeijer:	  is	  verantwoordelijk	  voor	  onze	  kamer:	  hij	  wll	  nog	  een	  keer	  
langskomen	  heeft	  Edward	  middels	  een	  mail	  aan	  Johan	  laten	  weten	  (actie	  Johan)	  

z Eindafrekening	  2014	  /	  Decharge	  
In	  de	  ALV	  van	  Juni	  staat	  deze	  op	  de	  agenda.	  

4. W.v.t.t.k.	  Ronde	  1	  
z Marvin:	  Nieuwe	  Job	  :	  AAG	  Den	  Bosch	  ;	  10,5	  jaar	  gewerkt	  –	  meer	  richting	  

zorginstellingen;	  nieuwe	  uitdaging;	  breder	  adviseren	  binnen	  de	  accountancy	  /	  Mail	  &	  
telefoon	  veranderen.	  

z Roy:	  aspiranten	  uitje	  vrijdag:	  13tal	  aanmeldingen	  binnen!	  >	  Beeldhouwen	  was	  meer	  dan	  
geslaagd,	  met	  mooie	  kunstZINNIGE	  tot	  resultaat!	  

z Roy:	  zondag	  2	  augustus;	  FEEST	  in	  de	  Korte	  Put	  –	  welkom	  in	  Baron’s	  Lodge	  
	  	  

Zomerplannen	  ?	  	  
Marrakech:	  Babette	  /	  Verlof:	  Brigitte	  /	  Elsbeth:	  Friesland	  /	  	  

10	  dagen	  boot	  water:	  Thijs	  –	  FRANS	  BAUER	  MEET	  &	  GREET	  /	  Kamperen/	  
Zolder	  verbouwen:	  Ruben	  /	  Machteld:	  Cuba	  –	  Zeilen	  Friesland	  /	  	  

CM:	  Poepluiers	  verschonen	  &	  vakantie	  in	  eigen	  huis	  CAS	  geboren!	  /	  Robbert:	  Sardinië	  /	  
Portugal	  –	  Porto:	  Maurice	  /	  George:	  bucket	  list;	  Mallorca	  /	  Marvin:	  camping	  /	  	  

Roy:	  week	  Oostenrijk	  -‐	  juni	  bevalling:	  Bo	  geboren!	  	  /	  Turkije	  /	  Jos:	  eind	  augustus:	  Napels	  –	  
Sicilië	  –	  Sardinië	  /	  Jaap:	  nog	  geen	  concrete	  plannen;	  lange	  reis/	  Bram:	  Frankrijk	  /	  	  

Johan	  v	  Rijswijck:	  Aruba/Nicaragua/Elsavador/Friesland	  (toe	  maar!).	  
	  
5. Begroting	  JCI	  2015	  (voorstel	  &	  vaststelling)	  
Maurice	  licht	  deze	  nog	  kort	  toe.	  
z Paar	  vragen	  op	  voorhand.	  In	  basis	  financieel	  gezonde	  club;	  

Brigitte:	  resultaat;	  6.000,-‐	  -‐	  112	  euro	  factuur	  BOV	  2014	  er	  nog	  af.	  
Johan	  v	  R:	  6.500	  euro	  al	  geschonken	  aan	  het	  goede	  doel.	  
Brigitte:	  volledige	  resultaat	  in	  2015	  geplaatst;	  niks	  in	  2014.	  	  
Maurice:	  Patrick	  licht	  volgende	  keer	  de	  eindafrekening	  2014	  toe.	  Kascommissie	  dient	  
hem	  nog	  vast	  te	  stellen.	  Voor	  BOV	  in	  2014	  bedrag	  van	  1.000,-‐	  opgenomen.	  
Neelsjan:	  Hoog	  resultaat;	  hoger	  dan	  verwacht.	  	  
Ruben:	  Erg	  goed	  aan	  kostenkant	  kunnen	  onderhandelen	  bij	  de	  BOV	  2014.	  
Marit:	  Commissies:	  op	  0	  euro	  lopen?	  Elke	  commissie	  begroting	  ingediend.	  
Jos:	  vanwege	  hoge	  resultaat;	  vandaar	  gesprek	  /	  financieel	  beleid	  opstellen.	  
Berith:	  6.000,-‐	  denkrichting:	  bovenop	  bestemmingsreserve?	  

z Iets	  conservatiever	  ingesteld;	  klein	  verlies.	  graag	  een	  slag	  dieper	  op	  in	  gaan.	  
z Daarnaast	  een	  aantal	  activiteiten	  –	  wat	  groter	  van	  aard;	  altijd	  een	  bepaald	  risico	  met	  

zich	  mee	  brengen.	  Circa	  30/31	  K	  bestemmingsreserve	  en	  	  5/5,5	  K	  (BOV/Lustrum)	  
z Vaststellen	  Begroting	  2015.	  	  

Machteld	  verzoekt	  de	  leden	  te	  stemmen	  op	  de	  vaststelling	  van	  de	  begroting	  
Acclamatie:	  alle	  leden	  stemmen	  VOOR	  ;	  Daarmee	  is	  de	  begroting	  2015	  vastgesteld.	  



z Nadenken	  over	  onze	  gelden	  de	  komende	  jaren:	  Vraag	  hoe	  gaan	  we	  om	  met	  dergelijke	  
begrotingen?	  
Wat	  doen:	  al	  per	  mail	  gespard:	  ‘Financiële	  TOP’	  :Ruben/Jos/Marvin/Robbert	  /	  Johan	  v	  
Rijswijck	  /	  Marit/	  Ruben	  /	  Johan	  T	  /	  Arnold	  /	  Ward	  W:	  op	  dakterras	  organiseren	  &	  BBQ	  
(Actie	  Maurice:	  nog	  in	  te	  plannen);	  Gefundeerd	  voorstel	  doen	  –	  daarmee	  basis	  leggen	  
voor	  de	  komende	  jaren.	  
	  

6. Evaluatie	  &	  Eindafrekening	  BOV	  2014	  (presentatie	  &	  vaststelling)	  
Ruben	  licht	  stapsgewijs	  het	  gehele	  traject,	  welke	  met	  de	  commissie	  doorlopen	  toe,	  alsook	  
zijn	  persoonlijke	  ervaring	  welke	  opgedaan	  tijdens	  het	  organiseren	  van	  de	  BOV	  2014	  
Fasen:	  16	  maanden;	  3	  maanden	  erna	  nazorg.	  
z creëren	  van	  enthousiasme	  /	  en	  opzetten	  van	  een	  team	  
z wat	  willen	  we	  bereiken/	  hoe	  krijgen	  we	  de	  sponsoren	  enthousiast?	  
z Twee	  categorieën	  	  -‐	  gedegen	  presentaties	  /	  2	  pitches	  
z Bij	  bedrijven	  op	  bezoek	  	  
z Finalisten	  erg	  enthousiast.	  
z Afwikkeling	  /	  betaling.	  

Filmpje	  door	  Thijs	  gemaakt	  (Super!);	  gebruiken	  als	  teaser	  voor	  2015	  (sfeer	  –	  energie	  )	  	  
	  
Resultaat:	  	  6.000,-‐	  -‐	  112	  euro	  	  	  /	  	  	  6.500,-‐	  naar	  de	  Voedselbank	  !!	  Superprestatie	  !!	  
	  
Commissie	  decharge/eindafrekening	  
Marvin/Maurice:	  kascommissie;	  deel	  v.d.	  boekingen	  op	  balans	  2014	  –	  grootste	  deel	  in	  
eindafrekening	  2015.	  Te	  zijner	  tijd	  vaststelling	  door	  Bram	  en	  Marvin	  &	  Penningmeesters	  Patrick	  
&	  Maurice	  (2014/2015).	  
	  
Persoonlijke	  ervaring	  Ruben/Commissie:	  	  
wat	  ging	  goed	  /	  wat	  kon	  beter?	  Als	  kamer	  gedaan	  !	  Mooi	  spetterend	  einde.	  
GROOTSTE	  LES	  Ruben:	  letterlijk	  snappen	  hoe	  sponsoring	  werkt.	  Je	  dient	  je	  verhaal	  goed	  op	  orde	  
te	  hebben;	  indien	  het	  geval	  –	  dan	  zijn	  er	  bedrijven	  die	  bijna	  naar	  je	  toekomen.	  Van	  belang:	  
Bedrijven	  vragen	  om	  van	  een	  bepaald	  onderdeel	  te	  sponsoren.	  Veel	  is	  er	  gesponsord	  in	  natura.	  
Commissie	  met	  8	  personen.	  Hoe	  hechter	  de	  commissie	  zelf;	  hoe	  meer	  het	  gevaar	  dat	  het	  een	  
eiland	  op	  zich	  wordt.	  Organiseren	  doet	  zeker	  wel	  iets	  met	  de	  commissie;	  en	  de	  kamer	  in	  totaal.	  
	  
Marvin:	  JCI	  kamer	  voor	  staat:	  dingen	  leren	  die	  je	  normaal	  niet	  doet.	  
	  
Berith	  vond	  de	  IMPACT	  achteraf	  verbazingwekkend.	  Effect	  erna;	  deze	  had	  ze	  onderschat:	  
artikelen	  bleef	  maar	  doorgaan:	  Marvin	  en	  Luc	  zich	  hard	  voor	  gemaakt.	  
	  
Annemieke:	  Bedrijfsbezoek	  aan	  winnaar?	  –	  Oss-‐	  Dalco	  :	  Helft	  van	  de	  kamer	  heeft	  	  interesse	  om	  
bezoek	  overdag	  te	  doen	  aan	  Dalco	  (actie	  bestuur/Ruben).	  
	  
Machteld	  dankt	  Ruben	  voor	  de	  toelichting	  en	  POWER	  gevoel	  te	  laten	  zien	  /	  zeker	  loop	  je	  tegen	  
zaken	  aan	  /	  maar	  veel	  bewondering	  en	  respect	  :	  DANK	  voor	  fantastische	  prestatie	  !	  
	  



7. Projectcie	  2015	  	  
Berith	  licht	  de	  stand	  van	  zaken	  toe	  wat	  betreft	  de	  commissie;	  m.i.b.	  eventuele	  BOV	  2015	  	  
Onlangs	  heeft	  een	  Sponsorlunch	  plaatsgevonden	  van	  de	  BOV	  2014,	  wat	  waardevolle	  
informatie	  opleverde.	  	  
	  
Daarnaast	  is	  de	  commissie	  in	  gesprek	  met	  Agri	  Food	  Capital:	  Den	  Bosch	  –	  Oss	  –	  Veghel	  	  
Agri	  Food	  Capital	  organiseert	  van	  16	  t/m	  21	  oktober	  2015	  een	  meerdaags	  event	  (soort	  van	  
Dutch	  Design	  Week),	  waarbij	  1	  week	  lang	  focus	  op	  deze	  branche	  ligt.	  
	  
Berith	  geeft	  aan	  dat	  het	  een	  behoorlijk	  ambitieus	  plan	  betreft:	  BOV	  2015	  &	  	  Dutch	  Agrifood	  
Week.	  Middels	  bundeling	  van	  krachten	  is	  het	  wellicht	  mogelijk.	  
Opendoors	  B2B	  (BOV	  2015)	  /	  Food	  inspiration;	  Go	  /	  NO	  GO.	  

	  
Vragen	  BOV	  2015	  
Brigitte:	  hoe	  integratie?:	  onderdeel	  avond	  –	  losstaand	  evenement?	  
Robbert:	  ja,	  eigen	  identiteit	  
Johan	  v	  R:	  in	  een	  half	  jaar	  iets	  inderdaad	  kortdag;	  hoe	  realiseren?	  BOV	  2014	  	  is	  goed	  
bevallen;	  waarom	  aan	  een	  succesvolle	  formule	  sleutelen?	  
Neelsjan:	  hoogte	  bedrag	  –	  sponsorgeld?	  Eind	  mei	  –	  snel	  /	  binnenkort.	  
George:	  hoe	  geregeld?	  grote	  deal	  met	  Rabobank	  en	  zelf	  geld;	  meeliften:	  gebruikmaken	  van	  
faciliteiten.	  /	  evt.	  bedreiging?	  >	  	  hoeft	  niet	  –	  kan	  elkaar	  versterken.	  
	  
hoe	  nu	  verder	  met	  BOV	  2015	  plannen?	  
Verzoek	  aan	  de	  kamer	  om	  dit	  verder	  te	  organiseren/BOV	  2015	  nader	  te	  onderzoeken.	  Go	  ?	  
Commissie	  gaat	  aan	  de	  slag	  met	  de	  verdere	  uitwerking	  van	  dit	  plan;	  om	  er	  dan	  in	  de	  ALV	  
van	  juni	  een	  klap	  op	  te	  geven.	  	  
	  
Kamer	  steunt	  de	  commissie	  hierin.	  Stemming	  positief	  om	  het	  BOV	  plan	  verder	  uit	  te	  
werken	  (Neutraal:	  1	  /	  rest:	  VOOR).	  Het	  is	  daarbij	  van	  belang	  om	  vooraf	  informatie	  
toegestuurd	  te	  krijgen,	  zoals	  wat	  zijn	  de	  financiële	  risico’s	  /	  begroting	  in	  kaart	  brengen	  
(Actie	  Robbert).	  	  
George	  wil	  zich	  graag	  ook	  gaan	  inzetten	  voor	  deze	  commissie.	  Top	  !	  
	  
Maatschappelijk?	  
Bram	  verwijst	  naar	  de	  twee	  strategische	  sessies	  die	  we	  eind	  vorig	  jaar	  hadden	  met	  de	  
kamer.	  Hij	  vraagt	  zich/de	  Projectcie	  op	  welke	  wijze	  het	  Maatschappelijke	  verder	  wordt	  
uitgewerkt.	  
	  
Dit	  is	  inderdaad	  een	  belangrijk	  thema	  voor	  de	  kamer	  :	  waar	  nog	  zeker	  ruimte	  voor	  is	  om	  
hier	  invulling	  aan	  kan	  worden	  gegeven.	  Het	  is	  echter	  begrijpelijk	  dat	  binnen	  de	  commissie	  
hier	  niet	  de	  prioriteit	  ligt.	  Afstemming/overleg/ondersteuning	  vanuit	  het	  bestuur	  aan	  de	  
commissie	  is	  er.	  	  
	  
Machteld:	  de	  plannen/ontwikkelingen	  zijn	  vers	  van	  de	  pers.	  Uiterlijk	  in	  de	  ALV	  van	  juli	  
komen	  we	  op	  het	  thema	  ‘de	  maatschappelijke	  invulling’	  op	  terug.	  De	  ZIN	  is	  er	  zeker!	  
Capaciteit	  is	  helaas	  van	  de	  Projectcie	  verkleind;	  van	  belang	  is	  nu	  keuzes	  te	  maken	  en	  focus	  te	  
hebben.	  



8. Commissies	  
	  

Social	  Events:	  
Oudledenborrel	  28	  mei	  /	  sociëteit	  vastleggen	  :	  kon	  niet;	  op	  tijd	  communiceren.	  

Naar	  eind	  september:	  ?	  25	  september	  Togetherborrel.	  
NIET	  MISSEN	  13	  juni	  Running	  Dinner	  

Zin	  in	  een	  Zilte	  –	  Zoete	  –	  Zure,	  Zachte	  –	  Zondige	  en	  Zinderende	  Zomer	  !	  
Punten	  :	  30	  te	  verdelen;	  pas	  op	  het	  einde	  te	  verdelen.	  	  

	  
Ledencie:	  

Potentiele	  leden	  werving.	  2/3	  leuke	  mensen	  uit	  te	  nodigen.	  
Binnen	  netwerk	  kijken.	  Notendop,	  vraag;	  wanneer	  plannen.	  

	  
Akkoord:	  commitment	  van	  de	  kamer	  om	  netwerkborrel	  te	  organiseren	  
(nieuwe)	  datum	  wordt	  z.s.m.	  georganiseerd	  >	  donderdag	  3	  september	  !	  	  

Brigitte:	  mail	  volgende	  week	  netwerkborrel	  
3	  aspirant-‐leden	  Convocaties	  zijn	  inmiddels	  verzonden.	  

	  
Website	  cie:	  	  

Johan	  v	  R	  licht	  voortgang	  website	  toe	  
Druk	  bezig;	  graag	  foto’s	  hebben;	  veel	  hebben	  !!	  

Joost	  de	  Bruijn	  heeft	  digitale	  historische	  archief.	  /	  Film;	  Rio.	  
Johan,	  stuurt	  mail	  naar	  de	  kamer	  –	  nieuwe	  foto	  maken	  	  

	  
Projectcie:	  	  
Zie	  punt	  7.	  	  	  

	  
9. Komende	  activiteiten	  
z Vrijdag	  15	  mei	  :	  aspirantenuitje	  Roy,	  George	  en	  Niels.	  
z Inspipraatje:	  11	  juni	  ALV;	  ideeën	  >	  Arnold	  Bergma	  
z Regioborrel	  van	  Quadrivium	  op	  12	  juni	  	  
z 13	  juni	  Running	  Dinner	  
z Plantlab	  staat	  zeker	  nog	  op	  de	  rol;	  vergaderruimte	  was	  er	  niet	  te	  organiseren.	  

10. 	  Snelle	  rondvraag	  
z Johan	  van	  R:	  War	  W	  ook	  graag	  aansluiten	  bij	  Financiële	  top	  overleg.	  
z Jos:	  volgende	  keer	  jaarrekening;	  graag	  van	  tevoren	  rondsturen.	  Zeker	  doen;	  is	  zondag	  

voor	  de	  ALV	  rondgestuurd	  aan	  de	  leden.	  
11. Sluiting	  
z Vergadering	  wordt	  om	  23.08	  uur	  afgesloten	  (helaas	  niet	  binnen	  de	  90	  minuten!).	  	  	  

Machteld	  dankt	  eenieder	  voor	  zijn	  of	  haar	  aandacht.	  
z De	  Bar	  in	  bij	  Stijn	  geopend	  
z Robbert	  van	  harte	  !	  (niet	  12	  mei,	  maar	  13	  mei	  jarig	  !!)	  	  

	  


