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NOTULEN ALV 9 mei 2017 
 

 
1. Opening 
Voorzitter Robert Essenstam heet alle aanwezigen van harte welkom. We zijn blij met het grote aantal 
aanwezigen (40). Voorafgaand aan de ALV hebben we een tour gekregen door het Experience Center van First 
Impression, de locatie van vanavond. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Verslag algemene ledenvergadering van 19 april 2016 
Het verslag wordt zonder wijzigingen of opmerkingen vastgesteld.  

 

4. Verslag van het bestuur over 2016 
Robert stelt voor om niet het hele bestuursverslag door te nemen, omdat dit al via de site te vinden was. Na 
instemming van de aanwezigen noemt hij alleen enkele hoogtepunten: 

- de vernieuwing van De Bonk en het flink toegenomen aantal inzendingen 

- het succesvolle vervangen van de Harmoniegesprekken door CCB Café en CCB Workshop 

- de nieuwe CCB website 

- Het spaak lopen van CCB Online TV. Robert spreekt de ambitie uit om Smaakmakers voort te zetten en 
vraagt de leden om ideeën en hulp. Jan Aalbregt meldt zich aan. 

 

5. Controle kascommissie van de jaarstukken 2016 
Raldo Neven en Johan Kieft (niet aanwezig)  hebben als kascommissie uitgebreid gekeken naar de financiën. 
Raldo bedankt penningmeester Twan Maton voor zijn actie om het ledenbestand schoon te vegen, zodat we 
met een schone lei verder kunnen. Volgens Raldo heeft Twan er veel tijd in gestoken.  

De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen. De cijfers zijn goedgekeurd.  

Raldo Neven neemt conform de statuten na twee jaar afscheid van de kascommissie. Zijn plaats wordt 
ingenomen door Frank van Kempen, waarvoor dank. 

 

6. Jaarrekening 2016 en begroting 2017 
Twan Maton doet verslag over de jaarrekening van 2016. We hebben een negatief resultaat gerealiseerd van € 
9.442 en dit saldo is onttrokken aan onze reserve. De daling van de baten wordt veroorzaakt door een lagere 
contributiebijdrage van onze leden, een ledenadministratie die niet up to date was, het niet tijdig opleveren 
van de website waardoor geen advertentiefacturen verstuurd konden worden en het verschuiven van De Bonk 
naar begin 2017, waardoor de opbrengsten van de inzendingen in 2016 nog niet binnen waren. 

Omdat wij dit negatieve resultaat zagen aankomen, hebben we waar mogelijk de kosten verder beperkt. Wel 
steeds met behoud van kwaliteit als uitgangspunt. Al onze activiteiten hebben wij voor minder geld 
georganiseerd. Aan het eind van 2016 hebben wij een reserve van circa € 6.500.  

Het bestuur is met ingang van 2017 gaan werken met een professioneel ledenbestand PC-leden. We 
verwachten daardoor geen problemen meer met een niet-kloppend ledenbestand. We verwachten ook dat het 
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ledenaantal weer gaat stijgen, begin 2017 hebben we al veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Gesteund 
door onze sponsors (in natura) zien we ook het financieel jaar 2017 met vertrouwen tegemoet. 

Verwezen wordt naar de jaarrekening 2016, de begroting 2017 en het bijbehorende financiële jaarverslag van 
de penningmeester.  

 

7. Decharge penningmeester  
Decharge wordt onder applaus verleend aan Twan. 

 

8. Rooster van aftreden bestuur  
Na vier jaar nemen we afscheid van Stefan Goossens. Hij heeft aangeboden om het bestuur te blijven adviseren 
over digitale zaken. Ook Eric Bekkers treedt na terug als bestuurslid. Robert noemt enkele hoogtepunten van 
de acht jaar die Eric in het bestuur zat.  

Vervolgens treedt ook Rob Mallens af als bestuurder. Robert noemt het bijzonder dat Rob het voorzittersstokje 
doorgaf en zelf nog bleef zitten in het bestuur. Een moedige stap opzij. Om Rob gepast te bedanken voor zijn 
inspanningen in het bestuur gedurende tien jaar, stelt het bestuur voor om Rob erelid te maken. Rob stelt als 
voorwaarde dat hij (net als Hans van de Ven) betalend erelid mag zijn. Het voorstel wordt door de leden 
unaniem goedgekeurd. 

Froekje Panis en Robert Essenstam worden unaniem herkozen als respectievelijk secretaris en voorzitter. 
Mariëlle Verlouw, Remco van Buren en Ed Mutsaers worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden en na een 
enthousiaste stemming geïnstalleerd. 

 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Dank aan alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en enthousiasme.  

 


