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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VVA LARENSTEIN 

d.d. 3 december 2019,  
Hogeschool Van Hall Larenstein 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AANWEZIG: 
 
Bestuur  Erwin van den Berg; Paul Eugelink, Wilco van Hout, Gerben Donker.  
      
 
    

 
Ereleden Gijs Eikelenboom 
 
Leden Arian Bossers, Ton de Bruin, Rutger de Graaf, Klaas Huzen, Paul Jansen, Danny van Wee 
 
Gasten 
  
VVA bureau  Christel Klaren    VVA bureau 
   Els Themmen    VVA bureau (notulist) 
   Patricia de Vries   Community 

 
 

AFGEMELD: Manno Bannink, Ron Blom, Sander Bos, Jan Brinkman, Ton van Bruchem, Tom 
Couwenhoven, Albert Ettema, Bert Gijsberts, Jan de Groot, Joop Hammink, Jaco Hendriksen, 
Wim Hoitzing,  Bouke Hornstra, Douwe Idema, Maria Juhasz Holterman, Harm Kupers, Fred 
Mijnten, Cees Niemeijer, Gert Olbertijn, Maarten Pinkse, Teo Rasing, Harold Schoenmakers,  

 Maarten Smals, Jan van Soest, Kees van Son, Marcel Stukker, Charlotte van Swieten,  
Bertus van der Vegt,  

 Albert Velema, Joost Verspaget, Joost Woudstra, Martin Wynia. 
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.   Opening: 
 

 De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering op 3 december 2019 om 19.00uur. 
Mededeling: iedereen de hartelijke groeten van Ria en fijn dat Christel er weer is. 

  
 
 
2.   Vaststellen agenda: 
 
 

 Agenda wordt vastgesteld. 
 
 
3.   Mededelingen en ingekomen stukken: 
 
 Mededelingen zijn gedaan en er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 
4.   Moment stilte voor onze overleden leden 
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5.   Concept notulen Algemene Ledenvergadering 17-05-2019 
 

 Er zijn 2 opmerkingen op de notulen, de notulen worden vastgelegd op 3 december 2019. 
Met dank aan de notulisten. 

 
Opmerking: Dhr. Joop Hammink is geen erelid wordt aangepast. 

Opmerking; Dhr.Joop Hammink mist Stichting Berkhoff Fonds in de notulen 

 
 
 
6.   Bestuur & Verenigingszaken 
 
6.1 Alumnus van het jaar 2019 
 
 Alumnis van het jaar  verkiezingen gaat nu anders dan voorheen, niet meer via facebook en linkedin  

(oneerlijke verkiezing) Er zijn een aantal namen bij het bestuur voorbij gekomen,  Alex Datema sprong eruit. 
Heeft van Hall Larenstein in 1988 gedaan, is ondernemer, boer, voorzitter BoerenNatuur. 
Alex heeft ja gezegd, de prijs moet nog worden uitgereikt, Erwin gaat de prijs uitreiken. Prijs is Bokaal wordt 
(beetje op voorhand) via VVA Aristaeus uitgereikt.  
 

6.2 Carrieredaglocatie Velp 
  

Carrière dag is succes geweest. Dankzij Martin Wynia en Els Themmen. Paul Eugelink heeft er vanuit het 
bestuur veel tijd ingestopt. In beperkte tijd goeie carrière dag geweest was goed bezocht. 
84 standhouders. 

 
6.3 Activiteitenprogramma 2019 
 
 Is in 2019 matig, wordt aan gewerkt, de1ste uitnodiging is verstuurd. 

De opleiding wil productie zien. 1 activiteiten programma na de fusie. 
Peter van Dongen stopt met werken, bestuur heeft  kennisgemaakt met opvolger, komt uit andere wereld.  
Kitty Kwakman, bestuur is aan de tand gevoeld, er  was wel een warme overdracht door Peter.  
Kitty gaat meer  van ons verwachten, dit ook i.v.m. de subsidie die we van de school krijgen. 
Voor het bestuur: Houdt de band met de opleiding goed. 
  

6.4 Voortgang fusie VVA Larenstein en Aristaeus. 
 

Gerben: We proberen tot fusie te komen. 1 van de afdeling wil niet mee met de fusie. Worden nu een 
zelfstandige vereniging. Dit is het VAB, ze zijn bang dat ze hun eigen identiteit kwijt raken. Vandaar hebben 
ze gekozen voor afsplitsing. Mogelijk sluiten ze in de toekomst nog aan. 
Fusie is 28 juni j.l. ingediend bij kamer van koophandel, daarna volgt de rechtbank daarna algemene 
ledenvergadering, we hebben nog de nodige stappen te nemen. 
Oktober is besluit gevallen, de  notaris is nu bezig. De fusie is dan op 01-01-2019 (met terugwerkende kracht) 
een feit. We kunnen nu gaan uitvoeren, nog geen logos ed er is wel wat vertraging. Erwin: dat hoort ook wel 
bij fusies dat het wat langer duurt. 
We houden de bestuursvergadering al wel gezamenlijk. Michel Tol wordt langzamerhand penningmeester.  
Formeel nog 2 algemene ledenvergadering, maar de fusie gaat door. 
Wat hebben we gezamenlijk, daar wordt naar gekeken.  

 
6.5 Ontwikkeling Alumni Community  
 

Community was even stopgezet, inmiddels weer opgestart. Sept/okt zijn we weer aan de slag. 
Tijdens algemene ledenvergadering 17 mei is er een voorlichting geweest. Patricia heeft een presentatie 
gehouden over eigentijdse manier van communiceren. 
We lopen achter in de planning, we wilde al lanceren ongeveer 3 maanden geleden. Budgettair lopen we in 
de maat. Laatste werkzaamheden. De demo komt eraan. 
Patricia geeft uitleg over haar onderzoek. Wat levert een alumni vereniging op? Patricia heeft onderzoek 
gedaan onder leden, in meerdere leeftijdsfases en ook bij leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. 
Koppeling maken met andere communicatie middelen, verbinding slag naar de hogeschool 
Gijs: wanneer is het klaar? 1ste  kwartaal van 2020 moet de demo draaien. Klankboordteam staat klaar om de 
demo te testen 
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6.6 Website/magazine/E-zine/Nieuwsbrief/Ready to go-Klaar 
 

Website: is in afwachting van de community. 
Iedereen vindt het magazine leuk, Groenste Hogeschool van Nederland en toch een papieren magazine.  
Voor bedrijven juist de reden om te sponsoren met papieren versie dus vooralsnog  houden we de papieren 
versie. Alleen al voor de leden is de verwachting er.  
Uit onderzoek kwam naar voren dat het magazine zeer gewaardeerd wordt 
Ready to go en klaargids is  i.v.m. AVG een kaal gidsje 
 
 
. 

6.7 Studenten-, studie- en reunistenverenigingen 
 

Er is 1 bijdrage voor een reünie uitbetaald, €150.00 dat we deze bijdrage betalen blijft zo. 
Studie vereniging worden betrokken bij carrière dag krijgen. 
Studie vereniging krijgen af en toe geld van ons i.v.m. zoveel jaar bestaan e.d. 
  

  
 
6.8 Stichting Arbeidsbemiddeling Velp 
 

SAV:  stichting is btw plichtig, financieel loopt alles  via SAV  
Gijs Eikelenboom  en Rutger de Graaf zitten in deze stichting. 
 
Gijs: wij zijn depotbeheerder van VVA 
Gijs stelt zijn functie ter beschikking, hij zit al 23 jaar in het bestuur, er moeten mensen bij,  
mensen moeten ingewerkt worden, enige tijd samenwerken met Gijs, voorkeur voor iemand  
met financiële kennis. 
SAV krijgt subsidie van VVA 
Graag 2 mensen erbij. Allen actief op zoek naar mensen. 
 
 
 
Opmerking Joop:  inzake Berkhoff fonds  
Vroeger zaten de voorzitter en penningmeester in Berkhoff fonds. 
Zou hier ook wenselijk zijn, Integratie. Tussen VVA en SAV moet het vanzelfsprekender zijn,  
Bestuur van de VVA moet in ook in bestuur van SAV zitten. 
 
Het Berkhoff fonds krijgt niet genoeg aandacht. Er zit niemand van het bestuur meer in. 
Er kwamen geen aanvragen meer binnen, nu zijn er buitenlandse studenten die er gebruik van maken. 
Het is een andere regelingen dan bij duo, het geleende  geld moet wel terug betaald worden. 

 
 
 
 
7.  Financiën 
 
7.1 Realisatie begroting 2019 per eind november lopend jaar 
 

Erwin ligt begroting toe. 
Realisatie begroting is goed. Opbrengst carrière dag is goed,  bedrag is verdiend. 
Klein positief, paar geleden was er geld tekort.  
Goeie samenwerking i.v.m. btw. Kosten lager. 
Ledenaantal blijft ongeveer hetzelfde  
2019 wordt goed afgesloten. 

   
Gijs ligt financiën van SAV toe. Positieve saldo heeft te maken dat er geen loon betaald is aan Christel  
I.v.m. haar ziekte, kosten voor rekening van uitzendbureau dus minder uitgaven  
Carrière dag levert 20.000 op.  
Algeheel resultaat 2019 valt beter uit. €15.000 over eind van het jaar. 
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7.2 Begroting 2020 
 
 Wordt getoond. 
 
 
8.   Personeel 
  

Christel is weer terug na ziekte. Patricia is voor de community. 
Els vind de werkzaamheden leuk op het bureau. 
Martin Wynia heeft goeie bijdrage geleverd aan carrière dag.  
Wat  we willen gaan doen, waar liggen de ambities, dit  wordt de komende maanden/jaren uitgewerkt. 
 
Applaus voor de medewerkers 

 
 
9.  Activiteitenprogramma 2020 
 
9.1 Carrieredag Leeuwarden woensdag 15 januari 2020 
 

Arian Bossers geeft toelichting, de dag  loopt volgens planning, workshops 18 á 20 stuks.  
Er is een spreekster - Margriet Brandsma 
 
Er moet 1 lijn komen na fusie i.v.m. hulp studenten bij zulke evenementen i.v.m. studiepunten. 

 
9.2 Reunies 
 
 Blijft, kosten geen probleem. 
 
9.3 Excursies (ambitie zes) zelfstandig en in samenspraak met van Hall Larenstein 
 

Excursies openlucht museum Arnhem zaterdag 18 januari 2020 
Griftpark Utrecht woensdag 18 maart 2020 
Kaumera installatie Zutphen datum nog niet vastgesteld 
Aanleg van nieuwe ecoducten Veluwe datum medio 2020 
 
Het plan is dat er meerdere excursie door het hele land georganiseerd gaan worden 
Ijsbrand zal daar in het noorden wat mee gaan doen, als bestuur samen is gegaan. 
 

  
9.4 Krukkenfora 
 
 Op dit moment op de achtergrond. 
 
9.5 Speed Meets 
 
 Op dit moment op de achtergrond 
 
9.6 Carrieredag Velp najaar 
 
 Najaar 2020 gedacht wordt aan een woensdag. 
 
10. Rondvraag 
 
 Joop Hammink: Herman Hoekstra, erelid laat zich verontschuldigen vanwege ziekte, 
  Er gaat een kaartje naar Herman toe namens VVA. 
 

Gijs: Bedankt Paul en Erwin met mooi tinnen kannetje en bos bloemen, vanwege inzet fusie en carrière dag 
 
11. Sluiting 
 
 Voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur met dank aan de aanwezige. 
 


