
Notulen ALV CCN Nijmegen 30 augustus 2018 

 
 
Aanwezig, 11 personen om 20.00 uur  
 
 

1. Opening: 
Afmeldingen 27 personen en aanwezig 11 personen. 
Vraag van Piet, waarom staan de notulen van 
afgelopen ALV niet op de agenda? Ivo, komt ter 
bespreking tussen als extra agendapunt. 
Ivo bedankt alle vrijwilligers en chefs. Dat zijn bij 
elkaar toch een kwart van het aantal leden! 

2. Ingekomen stukken: 
Neen 

3. Notulen van vorig jaar: 
Wordt per pagina besproken: 
Vraag van Piet Klein: 

1. Punt 6, pagina 2, welke acties zijn door het 
bestuur ondernomen n.a.v. ledenraad rapport? 
-Twee commissarisvergaderingen belegd. Deze 

zijn zwak bezocht. 
-Er is een functieprofiel van de commissaris 
geschreven door Willie Nillessen. Deze is helaas 
nog niet op de website verschenen. 
-En bij de commissarisvergadering is 
aangegeven dat zij (de kookgroepen) het 
initiatief over de financiële afwikkeling van 
gastkokers liever binnen de groep te houden.  
-Het chefs etentje is ook slecht bezocht. Er gaat 
een nieuwe evaluatie avond gepland worden. 

-Bij de wijn-spijs-cie. hebben zich twee nieuwe 
leden aangemeld. 
-Binnen het bestuur is nog gekeken naar een 
beter gebruik van het pand. Er is een business 
case geschreven. Twee gegadigden hiervoor. 
Echter het project is gestrand. Maar blijft wel op 
de plank liggen.  

2. Punt 5 pagina 2, er is geen voorstel ontvangen 
voor de afschaffing van het entreegeld. 



3. Martijn: de avond georganiseerd om inzicht te 

geven in de aantekeningen van de ledenraad 
heeft geen opkomst opgeleverd. 

4. Martijn: punt 7 pag. 3: bestuur aanpassingen in 
het functieprofiel wat heeft dat gebracht?  
Is nu niet meer relevant i.v.m. 
bestuurswisseling. 

5. Pag. 4: Kascontrole commissie is niet aanwezig.  
4. Financiële verantwoording 2017-2018 

Ad: penningmeester geeft toelichting, liquiditeit is 
licht afgenomen door flinke investeringen. Meer leden 

dan het jaar daarvoor.  
1. Investeringen in de toekomst voorzien denk 

daarbij aan nieuwe oven, warmhoudkast etc. 
Contributieverhoging van 400,00 naar 425,00. 
Voorstel onder punt 8.  

2. Opzegtermijn van 1 maand wordt opgenomen. 
3. Flinke bonus bijdrage door koopgedrag van 

leden bij de Hanos en Sligro 
4. Verschil in de balans op de post inventaris. 

Verkeerde versie van de balans bij de leden 
gekomen. Ad zorgt ervoor dat de juiste versie 

bij de notulen van de vergadering worden 
toegevoegd.  

5. Bevindingen van de kascommissie: 
Leden van de kascommissie hebben een verklaring 
afgegeven voor de ALV. Advies om het bestuur 
decharge te geven.  

6. Decharge, door de ALV.  
Martijn in de notulen opnemen dat de kascommissie 
niet aanwezig is. Unaniem akkoord van de ALV. 

7. Aftreden van huidige bestuur: 

Door vertrek van Ivo en Floor blijven Roel, Ad en 
Anneke over. Het “nieuwe” bestuur vraagt de ALV of 
ze in deze bezetting door mogen gaan? Statutair 
gezien moet het bestuur uit minimaal 3 personen 
bestaan. De functies worden als volgt ingevuld: 
Voorzitter: Roel 
Penningmeester + secreataris: Ad 
Menu + wijn/spijs commissie: Anneke 



De taken van het secretariaat worden overgenomen 

door Ad met hulp van Roel. 
Voorstel Roel om twee commissies in het leven te 
roepen. Te weten een Commissie “onderhoud cuisine” 
en commissie “communicatie”. Het bestuur zal een 
functie en takenomschrijving van de leden van beide 
commissies opstellen. 
De ALV stemt in met deze bestuurssamenstelling.  
 

8. Begroting 2018-2019 en contributievoorstel: 
 

Voorstel: Contributie verhoogd met ingang van 
kookseizoen 2018-2019 naar 425,00 euro. Unaniem 
aangenomen.  

 
Voorstel: afschaffen entreegeld: 
Stemming ALV: 11 voor, 1 tegen. Voorstel 
aangenomen. 
 
Voorstel: nieuw tarief voor gast koken: 
Tareifvoorstellen ALV:  

 35,-  :2 voor, 3 tegen 

  40,-  :5 voor, 7 tegen 
  42.50  :6 voor, 4 tegen 
  37.50 en bij aanmelding 5,- korting  

:1 voor, 13 tegen 
Voorstel 42,50 euro voor gast koken met ingang 
van het nieuwe kookseizoen aangenomen met 
meerderheid van stemmen. 
 
Voorstel tarief lid die in meerdere groepen 
kookt: 

ALV: 250,- extra: voorstel unaniem 
aangenomen. 
 
Samenvatting: entreegeld wordt afgeschaft, tarief 
gast koken wordt 42,50 en een lid die in meerdere 
groepen kookt betaald 250,- extra lidmaatschap. 
De contributie wordt verhoogd naar 425,- (ALV stemt 
unaniem voor) mede door as. Btw-verhoging en de 



reserveringen voor toekomstige investeringen voor 

onderhoud en vervanging in de keuken en gebouw.  
 
 

9. Kernactiviteiten komend jaar: 
Roel: de grote vraag is: waar is de cohesie in de 
vereniging? 
Vanuit de historie van de vereniging gezien hing er in 
het verleden we een verenigingsgevoel binnen CCN 
Nijmegen.  
Hoe gaan wij dit verenigingsgevoel weer terug 

krijgen? 
Niet alleen het bestuur moet zichzelf deze vraag 
stellen, maar alle leden binnen de CCN. 
Het bestuur stelt voor dat zij alle groepen gaan 
bezoeken in het begin van het komende kookseizoen 
en met de leden in gesprek gaan over o.a. de manier 
om dit verenigingsgevoel weer nieuw leven in te 
blazen. Maar ook om hulp en medewerking te vragen 
bij de invulling van de ideeën die daarbij 
uitgesproken worden.  Met een drie man sterk 
bestuur kunnen ze alle hulp gebruiken! Een van de 

aandacht gebieden daarbij is een commissie die het 
bestuur ondersteunt bij de uitvoering van de 
communicatie (intern en extern) en een commissie 
die zich ontfermd over het onderhoud van de cuisine. 
In oktober zal er een functiebeschrijving van deze 
commissie leden in de eerstvolgende 
bestuursvergadering besproken worden. 
Daarnaast wordt het advies van de ledenraad verder 
opgepakt. En staat koken, kookplezier en uitdagende 
receptuur centraal! 

10. WVTTK en rondvraag: 
Les Oliviers:  
- Kunnen de commissarisvergaderingen al in de 

jaarplanner vastgesteld worden? 
- Kan er naast het kookrooster sowieso een 

jaarplanner gemaakt worden? 
- Het nieuwe raamfolie: dikke pluim! 
- Piet Klein: als de keuken door externe gebruikers 

gebruikt gaat worden, worden de leden daar dan 



van op de hoogte gebracht? Communiceren met de 

leden over de verkenning naar het gebruik van het 
huis door derden!  

- Martijn Nas: maak duidelijke taakomschrijvingen, 
functieomschrijvingen, heldere vacature teksten. 
Geef meer mensen een “kleinere”/ minder 
omvangrijke taak. Dan heb je meer kans dat meer 
mensen zich gaan inzetten! 

- Ivo: de tv werkt inmiddels weer. Zou niemand 
externe usb sticks erop willen draaien?? I.v.m. 
virussen etc.! 

- Willie: kan de functieomschrijving van de 
commissaris op de website geplaatst worden? 

 
De ondertalligheid van bepaalde kookgroepen moet 
nu door het bestuur aangepakt worden. De ALV stemt 
in met het volgende voorstel: (10 voor, 1 tegen) 
Een kookgroep bestaat uit minimaal 12 personen. 
Voldoe je hier niet aan, dan betaalt de groep het 
lidmaatschap voor de missende leden. 
Een startende groep krijgt twee jaar de tijd om op 
minimaal 12 leden te komen. Een bestaande 

kookgroep krijgt 1 jaar de tijd om op het minimale 
aantal van 12 personen te komen. Het streven is 15 
tot 17 leden (zie onze verenigingsstatuten) 
 
Sluiting: 
Roel sluit rond 22.00u de vergadering met de 
mededeling om nog eens goed in de keuken rond te 
kijken. Het plateau aan de raamzijde is vervangen, 
de warmtelampen werken weer, de warmtebrug is 
hersteld en beter bereikbaar gemaakt door het 

verlagen van de opstelling daarnaast is er een extra 
aflegtafel geplaatst waar eerst de vrieskist stond. 
Twee energiezuinige nieuwe vriezers geplaatst en is 
de halogeen en tl-verlichting vervangen door 
energiezuinige ledverlichting. 
 

 


