Verslag Jaarvergadering 2017.
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Vacature nieuw lid kascommissie
Begroting 2017
Verhouding leden zorg / partners
Contributie 2018

Rondvraag

1. Welkom voorzitter.
Voorzitter Patrick van Gerven opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom
op de bijzondere locatie van het High Tech Centre in Eindhoven. Een welgemeend welkom ook aan
alle nieuwe leden. Een korte toelichting op zijn aanstaande vertrek volgt. Aansluitend geeft de
vicevoorzitter Ton Kroone een korte toelichting en procedure uitleg m.b.t. de ontstane vacature
VKGE voorzitter.
2. Financieel jaarverslag 2016
Penningmeester Jeroen Kamerbeek neemt de vergadering mee in de financiële verantwoording van
2016. Aan de hand van een overzichtelijke presentatie geeft de penningmeester een korte, duidelijke
uitleg over het financieel jaarverslag van het bestuur.
De VKGE heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat. (note: Alle financiële stukken zijn
opgenomen in het jaarverslag 2016. In het jaarverslag komen tevens aan de orde de jaarrekening, de
winst en verliesrekening 2015, het kasstroomoverzicht en het eigen vermogen.) Het financieel
jaarverslag is in maart jl. door de Raad van Toezicht beoordeeld en akkoord bevonden. Vanuit de
vergadering zijn geen vragen over het financieel jaarverslag.
Verslag Kascontrole
De penningmeester geeft de vergadering een korte uitleg over de samenstelling van de
kascommissie, Will van der Heijden en Charles Janssen. Namens de kascommissie voert aansluitend
Will van der Heijden het woord over de door hen uitgevoerde controle van de financiële stukken.
Will geeft aan dat alle stukken zijn gecontroleerd en dat alles in orde is bevonden. Chapeau,
transparant, de boeken zien er goed en verzorgd uit. Vanuit de vergadering zijn geen vragen.
Decharge
Conform de statuten vraagt de voorzitter aan de leden, middels handopsteking, wie tegen de
goedkeuring stemt van de balans, winst en verliesrekening met de bijbehorende toelichting zoals
door de penningmeester toegelicht en als zodanig opgenomen in het jaarverslag. De aanwezige
leden keuren de opgestelde stukken goed en verlenen unaniem decharge aan de penningmeester,
bestuur en de Raad van Toezicht.
3. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 is onder regie van de secretaris door het bedrijfsbureau uitgewerkt met behulp
van media partner 3W media te Eindhoven. Het jaarverslag wordt niet fysiek verstrekt aan de leden.
Leden die hiervoor belangstelling hebben kunnen het jaarverslag 2016 incl. alle financiële stukken
downloaden van de VKGE website. Het jaarverslag 2016 is aan alle leden, twee weken voor de
jaarvergadering, digitaal toegezonden per mail.

Decharge.
Er zijn uit de vergadering geen vragen over het jaarverslag 2016. De aanwezige leden keuren het
opgestelde jaarverslag 2016 goed en verlenen unaniem decharge aan het bestuur en aan de Raad
van Toezicht.

4. Plan van aanpak 2017
Benoemen nieuw lid kascontrole
Conform de reglementen is Will van der Heijden in 2018 niet meer beschikbaar voor de kascontrole.
Rene van Bruxvoort heeft zich spontaan aangemeld en zal de opengevallen plaats innemen voor de
periode 2018 en 2019.
Begroting 2017
Penningmeester Jeroen Kamerbeek geeft een korte toelichting op de begroting 2017. Extra aandacht
in de uitleg voor de opgenomen post Projecten. Het betreft hier de projecten innovatie, smaak en
3H. De aanwezige leden keuren de opgestelde begroting 2017 goed.
Verhouding leden zorg / partners
Vicevoorzitter Ton Kroone legt de structuur uit m.b.t. het lidmaatschap profit en non-profit en er
wordt door hem stil gestaan bij de groei die we zien in het ledenaantal. Eind maart heeft de VKGE het
100e lid ingeschreven. Toegelicht wordt wat de gewenste ledenverhouding moet zijn om een
interessante vereniging voor iedereen te kunnen blijven nl. 67% zorgleden en 33% leden uit het
bedrijfsleven. Het bestuur acht deze verhouding minimaal wenselijk. Op dit moment voldoet de
VKGE uitstekend aan deze verhouding. Aansluitend volgt een korte uitleg door secretaris Edward
Mutsaers over het nieuwe model m.b.t. de ambassadeurs bijeenkomsten 2017.
Contributie 2017
Deze blijft voor het jaar 2018 ongewijzigd: € 500,= voor zorgleden, € 3.000,= voor een sub-partner en
€ 7.500,= voor een hoofd-partner.

5. Rondvraag
-

Natascha van Bilzen
Vraagt of het niet verstandig is om de afkorting VKGE te herzien. De naam Vereniging
Keukenmanagement Gezondheidszorg komt niet meer overeen met de brede visie en activiteiten
van de vereniging.
Aansluitend geeft Ton Kroone uitleg over de historie van de naam voering en waarom in de tijd is
gekozen deze te continueren. Echter, goede onderbouwde ideeën hieromtrent zijn welkom zijn
en kunnen worden ingediend bij het bestuur.

-

Tiny van Eerd
De voorzitter van de VKGE Raad van Toezicht Tiny van Eerd spreekt namens de Raad van Toezicht
een mooi en welgemeend dankwoord uit aan Patrick van Gerven. Tiny dankt Patrick voor het
vele en mooie werk dat hij voor de VKGE heeft gedaan. Een mensen mens die bestuurlijk oog
heeft voor kansen en verbeteringen. Die met hart en ziel sturing gaf aan de vereniging en op een
geweldige manier heeft samengewerkt met de Raad van Toezicht. Tiny wenst Patrick alle succes
bij zijn volgende carrière stap. Een groot applaus van de vergadering onderstreept de woorden
van Tiny van Eerd.

6. Sluiting
Voorzitter Patrick van Gerven dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de vergadering en sluit
de jaarvergadering.

