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NOTULEN ALV 17 september 2020 
 
 

 
 
1. Opening 
Voorzitter Robert Essenstam heet alle aanwezigen van harte welkom bij de ALV die vier 
maanden later plaatsvindt dan normaal, vanwege de maatregelen van het RIVM tegen het 
COVID-19 virus (verbod op events). Er zijn 24 desondanks leden aanwezig. Voorafgaand 
aan de ALV hebben we een rondleiding gekregen bij het Design Museum in Den Bosch. 
Robert Essenstam bedankt het bestuur voor hun inspanningen het afgelopen jaar.  
Robert bedankt de sponsoren: Full Frame, Indicia, Factor80, Djuri Boot, LDE, Raldo Neven, 
Pauwr en Studio Kluif. 
Er is applaus voor Annelieke van der Linden en Lonneke Hoondert die de redactie voeren 
van het veelgeprezen CCB Magazine en Toelgroep en Beelenkamp die de vormgeving 
verzorgen.  
 
Bijzondere aandacht is er voor Wim Groels. Hij wordt uitgebreid bedankt voor de vakliefde 
passie die blijkt uit een sponsorschap dat zo lang terug gaat, dat wij de start niet eens in ons 
archief kunnen terugvinden! Zeker 35 jaar. Onder applaus van de aanwezige leden ontvangt 
Wim Groels (op veilige 1,5 meter afstand) de Zilveren CCB-speld van verdienste. Deze speld 
is ontworpen door bestuurslid en huisontwerper Ed Mutsaers. Wim ontvangt de speld, maar 
die is ook symbolisch voor alle Groels-medewerkers die zich jarenlang hebben ingespannen 
voor het drukwerk van CCB.  
 
Wim bedankt leden en benadrukt waarde van het magazine.  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering van 16 mei 2019 
Het verslag wordt zonder wijzigingen of opmerkingen vastgesteld.  
 
4. Verslag van het bestuur over 2019 
Robert stelt voor om niet het hele bestuursverslag door te nemen, omdat dit al via de site te 
vinden was. De leden stemmen hiermee in. Robert geeft een samenvatting van het 
jaarverslag en benoemt kort de events.  
 
Er wordt kort stilgestaan bij het ledenaantal. De club is in het verenigingsjaar 2019 met 7 
leden gekrompen. Leden die afscheid nemen zijn desgevraagd meestal vol lof over CCB 
maar de belangrijkste reden voor het beëindigen van het lidmaatschap is het gebrek aan tijd.  
Robert roept aanwezigen op om mee te werven. Beste manier om te groeien is als leden 
iemand introduceren. 
 
Jo-An Kamp stelt voor om een studenten-lidmaatschap te introduceren. Dit voorstel wordt 
genoteerd en zal worden besproken door het bestuur. 
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5. Controle kascommissie van de jaarstukken 2019 
Joleen Jansen had zich tijdens de ALV in 2018 gemeld als nieuw lid van de kascommissie, 
maar heeft de club tussentijds verlaten. Rob Mallens heeft zich gemeld als vervanger en 
heeft samen met Antoine de Jong als kascommissie uitgebreid gekeken naar de financiën. 
De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen. De cijfers zijn goedgekeurd. 
Antoine de Jong wijst er in zijn toelichting op dat de algemene reserve van CCB is opgelopen 
en adviseert om deze reserve uit te geven aan bijvoorbeeld de viering van het veertigjarig 
lustrum in 2023. 
Rob stelt voor om in 2021 een event te organiseren waarbij potentiële leden worden 
uitgenodigd; bijvoorbeeld bureaus met alle medewerkers, omdat je daar altijd leden aan 
overhoudt. 
Antoine de Jong neemt conform de statuten na twee jaar afscheid van de kascommissie. Hij 
wordt vriendelijk bedankt. Zijn plaats wordt ingenomen door Maarten Verheij, waarvoor dank. 
 
6. Jaarrekening 2019 en begroting 2020 
Penningmeester Twan Maton geeft een toelichting op de jaarrekening van 2019. 
 
Twan geeft toelichting op de jaarrekening. We zijn een financieel gezonde club, maar door 
corona was de begroting niet meer reëel. Er is sprake van meer opzeggingen en minder 
contributiebetalingen. Daar staat tegenover dat er minder accommodatie- en cateringkosten 
zijn gemaakt voor events. Er is sprake van een overschot dat we moeten uitgeven, maar 
gezien de onzekere inkomsten door de Corona-pandemie is een financiële buffer wel nodig. 
 
De club wordt voor groot deel in stand gehouden door sponsoring in natura. Toename 
daarvan veroorzaakt de plus. Vooral door nieuwe pakketten die zijn geplust.  
 
Verwezen wordt naar de jaarrekening 2019, de begroting 2020 en het bijbehorende 
financiële jaarverslag van de penningmeester. De begroting voor 2020 wordt door de ALV 
goedgekeurd; het bestuur heeft toestemming om deze te gaan uitvoeren. 
 
Erik bekkers merkt op dat er veel openstaande contributiefacturen zijn.  
 
Jan Aalbregt tipt om leden te werven bij de gemeente tilburg. 
 
7. Decharge penningmeester  
Decharge wordt onder applaus verleend aan Twan. 
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8. Rooster van aftreden bestuur  
Er zijn geen bestuursleden die afscheid nemen. Vijf bestuursleden zijn na afloop van hun 
mandaat opnieuw herkiesbaar voor een periode van drie jaar: Remco van Buren, Robert 
Essenstam, Ed Mutsaers, Froekje Panis en Mariëlle Verlouw. 
 
Ed Mutsaers heeft aangekondigd dat hij in 2020 zijn bestuurslidmaatschap wil gaan 
neerleggen. Volgend jaar moeten we dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Aanmeldingen 
van of tips voor kandidaten zijn welkom. 
Rob Mallens oppert Laurie Zwart. Zij is nog geen lid maar heeft hem gevraagd om een keer 
introducee te mogen zijn. Rob ziet in haar wel het 'type bestuurslid'. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. Raldo Neven oppert applaus voor bestuur dat 
dankbaar wordt ontvangen. Robert beëindigt vergadering met dank aan alle aanwezigen 
voor hun betrokkenheid en enthousiasme. 


