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Van de voorzitter 
 

Als ik terug kijk naar 2015 is het een jaar geweest met 2 gezichten voor Aristaeus, een voor de leden 
en een voor de bestuurders. Voor de leden zal 2015 een jaar zijn geweest waarin weinig is 
georganiseerd. Dit klopt en dat had vooral te maken met het beperkt aantal bestuurders. In 2015 
bestond het bestuur uit slechts drie personen die de bestuursfunctie naast hun dagelijkse werk 
vervulden. Doordat er intern orde geschept moest worden, zoals besproken in de ledenvergadering 
van vorig jaar, heeft het bestuur hier de focus op gelegd. Dat dit al lastig genoeg was bleek uit het feit 
dat het bestuur de financiële boeken, gecontroleerd door een externe partij, later dan afgesproken 
terug heeft gekoppeld aan de leden. Nogmaals onze excuses hiervoor. Ondanks dat de gestelde 
termijn niet gehaald was, was het bestuur vooral opgelucht dat er geen zogenaamde “lijken” uit de 
kast zijn gekomen. Desalniettemin zal het bestuur zijn uiterste best doen om vooraf gemaakte 
afspraken in de toekomst beter na te zullen komen. 
Naast de controle van de financiële boeken van 2014 heeft 2015 in het teken gestaan van het op 
orde brengen van het ledenbestand en de financiële administratie. Beide zaken die van de 
buitenkant slecht zichtbaar zijn, maar de basis vormen onder een vereniging. Hierdoor kan de 
contributie inning op een beter manier plaats vinden. Doordat er in 2015 geen specifieke activiteiten 
zijn georganiseerd heeft het bestuur gemeend dat het niet meer dan redelijk is dat er in 2015 geen 
contributie is geïnd. Aristaeus wil meerwaarde bieden, en dat doet het niet door niets te organiseren, 
vandaar deze keuze. 
De keuze om geen contributie te innen werd mogelijk gemaakt doordat er in oktober 2015 eindelijk 
overeenstemming is bereikt met Van Hall Larenstein. De exacte uitwerking hiervan vindt u verderop 
in dit jaarverslag, maar deze uitwerking pakte voor Aristaeus financieel goed uit voor 2015. Dit zult u 
wederom terugvinden in de financiële boeken van 2015. Deze samenwerking met Van Hall Larenstein 
geldt ook voor de aankomende jaren, waardoor er een stabiele financiële basis ligt voor de 
vereniging. 
Ik hoop dat we deze stabiele basis verder kunnen uitbouwen door het organiseren van interessante 
activiteiten en het werven van nieuwe leden. Dit kan alleen als er meer mensen in de vereniging 
opstaan om een steentje bij te willen dragen. Gebeurd dit niet, dan zal op den duur het voortbestaan 
van de vereniging in het gedrang komen. Voor mij persoonlijk was 2015 voor mij het jaar om te 
besluiten om tijdens de algemene ledenvergadering te stoppen als voorzitter van Aristaeus. Doordat 
2015 veel tijd heeft gevraagd om de afspraken met Van Hall te maken en ik druk bezig ben geweest 
met de organisatie van de Carrièredag 2016 kwam ik er achter dat dit niet te combineren is met het 
runnen van een eigen bedrijf. Ik betreur dit, omdat ik van mening ben dat verenigingen zoals 
Aristaeus veel meerwaarde kunnen bieden aan leden. Wel wil ik iedereen via deze weg alvast 
bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij als voorzitter van Aristaeus. Ik heb het met veel 
plezier gedaan. Ik hoop dat het bestuur in de aankomende tijd uitgebreid gaat worden met een 
aantal mensen en de vereniging met een aantal schouders, zodat we die er gezamenlijk onder 
kunnen zetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ramon Klaassens 
Voorzitter Aristaeus 
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Activiteiten in 2015 
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van ‘opruimen’. Het bestuur heeft veel tijd gestoken in het 

zaken op orde stellen in de basis van de vereniging. Wat zo veel tijd in beslag heeft genomen dat er 

maar weinig tijd over is gebleven voor het organiseren van activiteiten. De boodschap die in het 

jaarverslag van 2014 vooral naar voren is gekomen, heeft helaas geen vruchten opgeleverd. We 

willen daarom dit jaar weer die boodschap naar voren laten komen met een citaat van vorig jaar met 

inhoudelijke aanpassing: 

“Wij geloven dat meer uit de vereniging gehaald kan worden, hiervoor is echter ondersteuning vanuit 
de leden nodig. Wil jij in 2016 helpen activiteiten en bijeenkomsten te organiseren? Neem dan contact 

op met Soraya Bastemeijer via aristaeus.alumni@gmail.com, je kan ons ook aanspreken tijdens de 
Aristaeusdag.” 

 
Activiteitendag: de jaarlijk terugkerende activiteitendag werd in 2015 gehouden in Leeuwarden. 
Voor deze dag waren 3 excursies georganiseerd, maar door te weinig animo is één excursie door 
gegaan. Met een grote groep zijn we een kijkje wezen nemen bij meelfabriek Koopmans. Het hele 
verslag over de excursie is later in het jaarverslag te lezen. 
De dag hebben we afgesloten met een diner bij Restaurant Sems in een bijzonder, monumentaal 
pand midden in het centrum van Leeuwarden. 
 
Wall of Fame: de volgende personen hebben het afgelopen jaar de eer gehad om in de vitrine van de 
‘Wall of Fame’ op het Van Hall Larenstein te Leewarden te mogen hangen: 
 

 voor afdeling Diermanagement Jeroen Koorevaar 

 voor afdeling Landbouw Edwin Heitmeijer 

 voor afdeling Milieukunde Melchior Schenk 

 voor afdeling Life Sciences Jurgen Bootsveld 
 
Meer informatie over deze vier personen is terug te lezen op onze website onder Wall of Fame. 
 
Voor 2016 is de Wall of Fame alweer gevuld, maar voor 2017 kan jeal jou Alumni van het jaar 
aandragen. Ken jij iemand die zich uitermate inzet voor het werkveld of naast zijn baan nog binnen 
het gebied van zijn/haar opleiding iets extra’s doet? Geef dan naam, opleiding en e-mail adres door 
en willicht staat hij/zij volgend jaar op deze prominente plek op de ‘Wall of Fame’. 
 
Barkrukkenforum: He’s back! In december 2015 heeft de eerste barkrukkenforum plaats gevonden. 
We hebben met een groep geïnteresseerden naar een prachtige presentatie mogen luisteren van 
Alumni van het jaar, Jurgen Bootsveld. Een evaluatie van deze avond is terug te lezen op onze 
website. 
 
Met vriendelijke groet, 

Soraya Bastemeijer 

Secretaris Aristaeus  
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Het Van Hall in 2015 

Op zowel sociaal, maatschappelijk als wetenschappelijk vlak heeft het Van Hall Larenstein zich in 

2015 weer op alle fronten laten zien. Bron: www.hogeschoolvhl.nl. 
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Ledenadministratie 
Dit jaar hebben we een enorme slag gemaakt voor wat betreft de administratie van onze leden, het 

ledenbestand. Er is eerder geconcludeerd dat er van veel leden geen actuele informatie meer aanwezig 

was, hierdoor was het inlichten over activiteiten moeilijker. Het ledenbestand is nu geactualiseerd en 

kan weer effectief worden bijgehouden. 

We hebben nu echter een lijst met +/- 60 leden die 4 jaar of langer niet hebben betaald. Tijdens de 

jaarvergadering discussiëren we graag over het ‘lot’  van deze leden. 

Aan- en afmeldingen 

Het aantal nieuwe leden loopt terug. In 2015 hebben we 13 nieuwe leden mogen verwelkomen, dit 

aantal is exclusief de nieuwe leden van de VAB. Ruim 50% van deze leden zijn afkomstig van de 

opleiding Diermanagement. 30% is afkomstig van de studie Agrarische Bedrijfskunde en de overige 

leden komen van Milieukunde, Tuin en Akkerbouw en Life Sciences. Ter referentie: in 2014 bestond 

de nieuwe (Aristaeus) aanwas uit 20 alumni. 

Begin 2015 is er een brief verstuurd naar alle leden over digitale communicatie en doorgeven van 

adresgegevens. Hier hebben we veel respons op gehad, de meeste mensen willen graag digitaal op de 

hoogte worden gehouden en enkele via de post. Helaas hebben ook 10 leden zich afgemeld bij de 

vereniging in 2015. 

Het lage aantal nieuwe leden is volgens ons vooral te wijten aan het feit dat de diplomeringen vaak 

niet bezocht kunnen worden door Aristaeus. Hierdoor worden de kersverse alumni niet ingelicht over 

onze mooie vereniging, dit is echt een aandachtspunt. In 2016 hebben we simpelweg een aantal 

mensen nodig die ons hierin kunnen ondersteunen.  

We verwelkomen onze nieuwe leden en hopen ze vaak terug te zijn bij onze activiteiten!  
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Activiteitenkalender 
In het jaar 2016 hebben al een aantal activiteiten plaats gevonden en staan voorlopig de volgende 

activiteiten op de planning: 

Activiteit Plaats Datum Voor 
Diplomeringen VHL Leeuwarden 15-19 februari 2016 Alumni en studenten 

Carrièredag 2016 VHL Leeuwarden 24 februari 2016 Alumni en studenten 

Wall of Fame, bekendmaking 
4 nieuwe alumni van het jaar 

VHL Leeuwarden 24 februari 2016 Aristaeusleden en 
studenten 

Aristaeus-dag met excursie en 
jaarvergadering 

Leeuwarden 11 maart 2016 Aristaeusleden en 
studenten 

Barkrukkenforum Leeuwarden april 2016 Aristaeusleden en 
studenten 

Jaarcongres 2016 Velp 19 april 2016 Alumni en studenten 

Barkrukkenforum Leeuwarden 2 juni 2016 Aristaeusleden en 
studenten 

VAB Zomerdag Giethoorn 1 juli 2016 VAB leden 

Diplomeringen VHL Leeuwarden Juli 2016 Aristaeusleden en 
studenten 

Diplomeringen VHL Leeuwarden September 2016 Aristaeusleden en 
studenten 

Barkrukkenforum Leeuwarden Oktober 2016 Aristaeusleden en 
studenten 

VAB Reünie “110 jaar 
bestaan” 

n.t.b. 5 november 2016 VAB leden 

 

Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor alle aankomende activiteiten.  

Wij hopen in 2016 vele geïnteresseerde Alumni en Studenten tijdens onze activiteiten te mogen 

begroeten. 
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Afdeling VAB 

VAB inspiratiedag “Passie voor eten” 
 
Op vrijdag 13 november stond een VAB Inspiratiedag gepland, met het thema “Passie voor eten”.  
Tijdens deze dag stond een excursie bij Food Connect in Almelo centraal en werd er een 
kookworkshop gegeven bij De 7 Zaligheden in Den Ham. 
 
Na ontvangst met een kopje koffie en thee bij Food Connect hield Wim Swier, de oprichter en 
eigenaar van Food Connect, een inspirerende presentatie van het ontstaan en de visie van het 
bedrijf. Food Connect is een bedrijf dat verse maaltijden maakt voor ouderen en deze thuisbezorgd.  
De opkomst was hoger dan verwacht, waardoor de groep in tweeën werd gesplitst voor een 
rondleiding door het bedrijf. Tijdens de rondleiding werd er wat verteld over de dagelijkse 
werkzaamheden. De rondleiding gaf men een beeld van de werkruimtes, de productieruimte en de 
opslag. Daarna was het tijd om het een en ander te proeven. De maaltijd bestond uit hutspot, nasi, 
zoetzure saus en gehaktbal. Hierna was het tijd om naar de kookworkshop te gaan, maar voordat 
iedereen het bedrijf had verlaten kreeg men een tasje met informatie over het bedrijf mee. 
 
Een korte rit naar Den Ham bracht ons bij De 7 Zaligheden. De 7 Zaligheden wordt gerund door 
Martina Ingenkamp en Ron Kramers en bestaat uit een camping, een kookstudio, en een 
huiskamerrestaurant. De avond begon met een borrel, waardoor iedereen met elkaar kennis kon 
maken. Vervolgens werd de groep in tweeën gedeeld, de ene helft hield zich bezig met het maken 
van het voorgerecht, de andere helft met het nagerecht. Het hoofdgerecht was door Ron Kramers 
gemaakt. Het hele diner bestond uit: loempia’s, rode kool met aardappelpuree, stoofvlees, 
appelmoes, tarte tatin van appel met een kopje koffie of thee.  
 
Al met al was het een geslaagde en gezellige dag. 

Verslag Steensma 
 
Het tweede onderdeel van de VAB-inspiratie dag op 21 november 2014 was bij Steensma in 
Leeuwarden. We zijn hartelijk ontvangen met koffie/thee en een gebakje. 
 
De plantmanager Vesna Bondzulic heeft aan de hand van een presentatie ons door het bedrijf 
Steensma geloosd. Steensma heeft 3 productielocaties in Leeuwarden, Franeker en de laatste 
aanwinst in Vlaardingen.  
Van oorsprong is Steensma een familiebedrijf en bestaat binnenkort 175 jaar. Steensma is gericht op 
de ambachtelijke bakkerijen, industrie en consumenten markt. De thuisbakmarkt groeit momenteel 
in Nederland en is in opkomst in diverse landen in Europa. Steensma merkt dit door de grotere vraag 
naar klein verpakking artikelen. 
Op de productielocatie in Franeker wordt voornamelijk fruit verwerkt gekonfijt of geïnfuseerd zoals 
de marketing term zegt. Confijten gebeurt door middel van het toevoegen van suiker.  
Op de productielocatie in Leeuwarden word een diversiteit aan producten geproduceerd, zoals 
likeuren en aroma’s, maar ook vruchtenvullingen, -jams en -gelei. Daarnaast ook imitatie chocolade 
compounds en andere coatings. In Leeuwarden is tevens het hoofdkantoor gevestigd.  
In 2013 heeft Steensma de firma Damco uit Vlaardingen overgenomen. Damco is een gelijkwaardige 
speler in de bakkerijgrondstoffen markt, die gericht is op o.a. spijzen, roompoeders, banketmixen, 
marsepein/fondant en decoratiesnow.  
 
Na de presentatie is er een bezoek gebracht aan de test ruimte onder begeleiding van Johannes 
Hooghiemstra (qc-medewerker) en Gert van Putten (productontwikkeling). Johannes Hooghiemstra 
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vertelt over de kwaliteitscontroles, die worden uitgevoerd op de eindproducten. De pH wordt 
gemeten voor de controle van toevoegen van de zuurteregelaar. De penetrometer meet de hardheid 
van het product, in de toekomst zal deze meetmethode worden vervangen door de texture analyser, 
in Bolsward werd deze test ook wel ‘appelmoestest’ genoemd. 
Daarna was men vrij om de verschillende producten te proeven en is het brede scala aan 
bakkerijgrondstoffen van Steensma nogmaals duidelijk geworden. Een aantal voorbeelden; 
vruchtvulling, vruchtengelei, imitatie chocolade vlokken, glazuur, chocoladepasta, geconfijte 
sinaasappelschil, geconfijte vruchten. Uiteraard ontstonden er diverse onderlinge gesprekken met 
elkaar en met de begeleiders. 
 
Na afloop werden onze gastvrouw en –heren bedankt voor hun gastvrijheid met een fles Beaujolais.  
Daarna ging iedereen richting Van Hall Larenstein voor het verdere programma van de reünie.  

 

Excursie Koopmans Meelfabrieken te Leeuwarden op 13 maart 2015 
 
Ongeveer 40 geïnteresseerden van het VAB werden hartelijk ontvangen bij Koopmans.  
Gastheren waren Wim Westerveld en Jan Krijgsveld. 
 
Na een kopje koffie met zelfgebakken koek kregen we de bedrijfsfilm te zien. Hierbij werd opgemerkt 
dat deze film na enkele jaren al weer iets achter liep. Vanwege de grootte werd de groep in tweeën 
gesplitst, de helft mocht eerst mee met de excursie en de andere helft kreeg eerst de presentatie.  
De rondleiding door de fabriek was zeer interessant. Het graan wordt opgezogen uit een schip en in 
één van de silo’s opgeslagen. Voor de verwerking wordt het graan bevochtigd, zodat het makkelijker 
te malen is. Sinds enige jaren is er een nieuwe molen, die er voor zorgt dat niets van de korrel 
verloren gaat en vrijwel alles kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. Door de rondleider 
werd opgemerkt: “Het enige wat weggaat, zijn de steentjes.” Net als veel andere bedrijven draait ook 
de molen volcontinu. Een volleerd molenaar heeft een leertijd nodig van ongeveer 6 jaar. Het bedrijf 
kan zich niet permitteren om de molen stil te laten staan. Dus moeten storingen direct worden 
verholpen. Na een korte opslag gaan de diverse producten weg in bulk of in 25 kg zakken. Onderweg 
waren er zeer veel vragen, zodat de geplande tijd voor de excursie helaas veel te kort was. 
 
De presentatie 
Koopmans houdt zich bezig met ketenbeheer: “Van Akker tot Bakker”. De granen zijn vooral 
afkomstig uit Frankrijk en Duitsland. De telers krijgen advies om een bepaald soort graan te 
gebruiken. Daarnaast is het bedrijf bezig om de foodprint zo laag mogelijk te krijgen door ook gebruik 
te maken van granen die in de streek zijn geteeld en bij bakkers in de streek worden verwerkt. Dit 
meel heeft andere eigenschappen, zodat de bakkers advies en tips van Koopmans krijgen om hier 
een goed brood van te kunnen bakken. 
De proefbakkerij wordt ondersteund door een statisticus, die de verkregen data objectief verwerkt. 
Als een afnemende bakkerij klachten heeft, dan kan met de objectieve gegevens geanalyseerd 
worden, wat er eventueel mis is gegaan. Het volstaat niet meer om te zeggen: “Bij ons kwam er wel 
een goed brood uit de oven”. 
Het ambachtelijke is vervangen door techniek en subjectieve metingen zijn vervangen door 
objectieve metingen. 
Al met al een boeiend verhaal over Koopmans en de veranderende markt.  
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Samenwerking Van Hall Larenstein en Alumniverenigingen 
Eind 2015 is de samenwerking tussen Van Hall Larenstein en de alumniverenigingen Aristaeus en VVA 
Velp eindelijk defintief geworden. De samenwerking is een vervolg op het door Van Hall Larenstein 
opgesteld “Alumnibeleid”. Deze samenwerking houdt voor Aristaeus concreet in dat:  

 Van Hall Larenstein en Aristaeus gezamenlijk de Carrieredag organiseren in 
Leeuwarden. Aristaeus krijgt hiervoor een budget tot zijn beschikking en is de trekkende 
partij. Alle kosten voor de organisatie dienen betaald te worden uit dit budget. Kosten van 
medewerkers en/of faciliteiten van Van Hall Larenstein zijn voor rekening van de school zelf.  
 Van Hall Larenstein en Aristaeus gezamenlijk de alumni van het jaar verkiezing gaan 
organiseren in Leeuwarden. Deze verkiezing zal in Leeuwarden gehouden worden tijdens de 
Carrieredag. Voor deze organisatie is een budget beschikbaar.  
 Van Hall Larenstein, Aristaeus en VVA Velp gezamenlijk een jaarcongres voor alumni 
organiseren. In 2016 zal dit congres georganiseerd worden in Velp. Ook hier is bedget voor 
beschikbaar.  

Voor zowel de Carrieredag als de alumni verkiezing geldt dat VVA Velp deze activiteiten in Velp gaat 
organiseren. Voor het gehele “Alumnibeleid” heeft Van Hall Larenstein € 30.000 per jaar 
uitgetrokken. Dit betekend dat er € 15.000 voor Aristaeus beschikbaar is en € 15.000 voor VVA Velp. 
De bedragen zijn gelijk verdeelt over de activiteiten, dus € 5.000 per activiteit voor Aristaeus.   
Naar de toekomst toe wil Van Hall Larenstein naast de 3 activiteiten graag werken aan een 
gezamenlijk alumnibestand. Aristaeus en VVA Velp hebben beide aangegeven hier erg terughoudend 
in te zijn, omdat dit het bestaansrecht is van de vereniging. Daarnaast willen de de 
ledenadministratie beheren waarvoor dez ebedoelt is, namelijk activiteiten van Aristaeus. Wel zal dit 
punt in de toekomst vaker ter sprake komen en is het belangrijk dat Aristaeus hier een eenduidig en 
helder antwoord voor formuleert.   
Doordat de afspraken pas eind 2015 defintief zijn gemaakt, zal 2016 het eerste jaar zijn waarbij dit in 
de praktijk wordt gebracht. Wel is er afgesproken dat de € 30.000 geldt voor 2015. Dit betekend dat 
Aristaeus voor 2015 een bedrag heeft gefactureerd van € 15.000 aan Van Hall Larenstein.   
Naar de toekomst toe biedt deze samenwerking veel kansen voor Aristaeus, om te zorgen dat er een 
financiële basis onder de vereniging ligt. Wel is het van belang dat er dan gezamenlijk zo goed 
mogelijk invulling wordt gegeven aan bovenstaande activiteiten en de organisatie daarvan. Met 
name de gezamelijke activiteit met VVA Velp zal nog de nodige afstemming behoeven. Daarnaast 
zullen er mensen/werkgroepen nodig zijn die ondersteunen bij het organiseren van de Carrieredag 
en de alumni van het jaar verkiezing. Mocht je hierbij, op welke manier dan ook, willen 
ondersteunen, meldt je dan bij het bestuur.  

 

Hartelijke groet, 

 

mede namens Diane Keizer-Mastenbroek 

Peter van Dongen, Voozitter College van Bestuur Hogeschool VHL 
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Programma Aristaeus Activiteitendag 2016 
Vrijdag 11 maart 2016 vindt de volgende editie van de Aristaeus activiteitendag plaats. Deze dag 
vindt plaats in Sneek en Leeuwarden en is anders dan voorgaande jaren. We hebben dit jaar gekozen 
voor 1 excursie en een lezing. Hierdoor denken we dat de dag wat compacter en gezelliger wordt. 

Het bestuur heeft het volgende programma voor u samengesteld: 

Ontvangst: 
13.30 uur – 14.15 uur: De Walrus Sneek 

Excursie: 
14.30 uur – 15.45 uur: Rondleiding en proeverij bij Weduwe Joustra 

Lezing bij De Neushoorn: 
16.30 - 17.00 uur: Lezing over Duurzaamheid verzorgd door alumnus Luuk Dijkhuis namens Technea 
en Freedom Energy 

Jaarvergaderingen VAB en Aristaeus: 
17.15 uur – 18.00 uur: VAB jaarvergadering 
18.15 uur – 19.00 uur: Aristaeus jaarvergadering 

Diner en borrel: 
18.45 uur – 21.00 uur: Afsluitend Buffet Neushoorn Café 

Voor deelname aan dit programma vragen wij een kleine bijdrage van 10,- per persoon. Gelieve dit 
over te maken naar NL81RABO0139051686 t.a.v. Aristaeus. 

Introducees en/of geïnteresseerden zijn ook altijd van harte welkom! 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar aristaeus.alumni@gmail.com, of door een briefje te 
sturen naar Postbus 1528, 8901CJ Leeuwarden t.a.v. Aristaeus 

Adressen Aristaeus Activiteitendag 2016 
 

De Walrus Sneek 

Leeuwenburg 11 

8601 CG Sneek 

 

Weduwe Joustra 

Kleinzand 32 

8601 BH Sneek 

 

De Neushoorn 

Ruiterskwartier 41 

8911 BP Leeuwarden 

  

http://www.dewalrus.nl/home
http://www.weduwejoustra.nl/home
http://www.neushoorn.nl/nl/cafe
http://technea.nl/
http://www.freedomenergy.nl/
http://www.neushoorn.nl/nl/cafe
mailto:aristaeus.alumni@gmail.com
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Excursiebedrijf 

 

Weduwe Joustra is een beerenburgmerk, gemaakt door de gelijknamige beerenburgdistilleerderij uit 

het Friese Sneek. Wij gaan hier een kijkje gaan nemen en kennis maken met de producten die ze daar 

maken. 

Naast beerenburg wordt bij de distilleerderij de (mildere) variant Beerinnenburg gemaakt. Ook 

Kruidenbitter, Jonge Jenever, Oude Genever en Vieux Poterne zijn onderdeel van het assortiment. 

Tegenwoordig is het assortiment uitgebreid met verschillende likeuren, zoals Speculaaslikorette 

(ontwikkeld voor de intocht van sinterklaas in Sneek in 2005), Boterbabbelaar en droplikorette 

(ontwikkeld voor Poiesz supermarkten), een koffielikeur genaamd Hollands Genoegen en een lijn met 

Oudhollandse likorettes. Wegens het 150-jarig bestaan van Weduwe Joustra in 2014 is er in dat jaar 

een Beerenburg uitgebracht die 15 jaar op eikenhout heeft gelegen. 

Het winkeltje 
Het interieur van het nog ouderwets geurende winkeltje 

heeft nog steeds dezelfde nostalgische sfeer van toen, 

met een peertje boven de toonbank en een schemerlamp 

in de hoek. In de doorkijk naar de Huyskamer zie je het 

portret van de Weduwe Joustra hangen; zij waakt nog 

altijd over haar bedrijf. In de winkel staat een origineel 

drankorgel. Helaas mag het niet meer worden gebruikt, 

maar het is nog geheel intact. Een drankorgel is een 

verzameling vaten. Het gebruikte model vat heet een pijp 

en een verzameling pijpen kent men als een (kerk)orgel. In 

deze pijpen zat drank en zo is de naam drankorgel 

ontstaan. Het drankorgel staat als bezienswaardigheid in Sneek op de kaart. De authentieke houten 

schappen achter de toonbank zijn onder andere gevuld met producten uit de eigen distilleerderij.  

'Bij de Weduwe op zolder' 
Het bovenhuis is tot 1960 door de familie 

bewoond. Daarna verhuisden zij naar het woonhuis 

aan Bothniakade 3a, wat in 1933 door Uko Hendrik 

Huges is gebouwd. Het bovenhuis werd al snel een 

zolder waar alles wat voorlopig niet meer nodig 

was naar toe werd gebracht. In 2003 haalde de 6e 

generatie deze zolder leeg en vonden vele 

bewaarstukken van het bedrijf en de familie. In 

2004 is de zolder verbouwd tot een weer bruikbare 

ruimte. En alle op zolder goedbewaarde spullen 

zorgen er nu voor dat deze ruimte een stukje toegevoegde waarde is geworden voor de Weduwe Joustra. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneek_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerinnenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidenbitter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vieux_(alcohol)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneek_(stad)
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Bestuurssamenstelling en Commissies Aristaeus 
 

         Aftredend 

Ing. R. Klaassens voorzitter     2016 

Ir. B. Beemsterboer penningmeester    2018 

Ing. S. Bastemeijer secretaris       2018 

Ing. A. Kooistra bestuurslid VAB    2016 

 

Ereleden  

Ing. IJ. V. Velzeboer 

 

Commissies binnen Aristaeus en andere relevante werkgroepen 

Binnen het bestuur van Aristaeus zijn zoveel mogelijk de taken gelijk verdeeld over de 

bestuursleden. Zo kan het werk optimaal verdeeld worden en zijn de taken binnen het 

bestuur duidelijk naar buiten toe. In sommige gevallen worden commissieleden 

aangetrokken van buiten het Aristaeus bestuur. Dit om reden van objectiviteit, bijvoorbeeld 

kascontrolecommissie en om reden van bijzondere ervaringen.  

 

Team Online    R. Pauw 

     S. Bastemeijer 

 

PR-commissie    S. Bastemeijer 

 

Ledenadministratie   S. Bastemeijer 

 

Contacten met VVA Larenstein   R. Klaassens  
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Agenda Algemene ledenvergadering van afdeling VAB 
 

Datum:  vrijdag 11 maart 2016 
Locatie:  Neushoorn, Ruiterskwartier 41, 8911BP Leeuwarden 
Aanvang: 17.15 uur 
 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Ingekomen stukken en Mededelingen 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 13 maart  2015  
5. Financieel jaarverslag 2015 
6. Verslag kascontrole commissie 

Leden: Eelco van der Meulen, Dirk Jan Huizing en Rob Baars 
Aftredend lid: Rob Baars 

7. Vaststelling contributie en begroting 2016 
8. Bestuur het VAB 
9. Instaleren nieuwe bestuursleden 
10.  Reünie 110 jaar, twee commissieleden Alex Super en Dirk Jan Huizing 
11.  Ledenaantal 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
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Notulen Algemene ledenvergadering van afdeling VAB op 7 maart 2014 
 

1. Opening 
Om 17.20 uur opent de voorzitter Albert 
Kooistra de vergadering en heet alle 
aanwezigen van harte welkom. De excursie bij 
Koopmans Koninklijke Meelfabrieken was erg 
interessant en liep wat uit. Een presentielijst 
gaat rond. Er zijn  27 leden aanwezig en 5 
bestuursleden. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Afwezig  met kennisgeving:  Uyen Bui, Jan 
Veerman, Eelco van der Meulen, Albert 
Manschot, Corrie Hansma, zij wensen ons een 
leuke leerzame dag en goede vergadering. 
 
3. In te brengen agendapunten  
Geen 
 
4. Notulen van de algemene 
ledenvergadering van 7 maart 2014 te 
Alkmaar 
Geen opmerkingen 
De notulen worden goedgekeurd met dank 
aan secretaris Anita Spannenburg. 
 
5. Financieel verslag 
Onze penningmeester Douwe Brouwer neemt 
de highlights door. 
Inkomsten : 
€ 4100 aan contributie binnengehaald waar € 
5200 begroot was. 
VAB dag minder dan begroot, door lagere 
opkomst 
Donateurs oud leden(of erven) die middels 
periodieke overboeking geld overmaken aan 
de vereniging. 
Rente opbrengst is lager dit is begrijpelijk , een 
dalende rentestand. 
 
Uitgaven: 
Zomerevent viel duurder uit dan 
begroot,reden ter extra promotie is een 
briefkaart gestuurd aan de leden kostenpost 
hiervan € 800,- . Dit heeft wel geresulteerd in 
een hogere opkomst.  
Bijdrage Aristateus viel lager uit  in  verband 
met minder ontvangen contributie.  
 
Liquide middelen €  bijna €30.000. 

 
Gezien dit bedrag  vinden we dat de 
Contributie gehandhaafd kan blijven op €16,-  
De voorzitter brengt dit ter stemming en dit 
wordt unaniem aangenomen door de 
aanwezige leden. 
 
Begroting 2014  verwachte uitgaven  € 
8150,- 
€4600,- contributie;€140,-  rente verwachten 
€ 1960,- te moeten onttrekken aan de 
reserves 
 
6. Verslag Kascontrolecommissie: 
De heer Barry Beemsterboer doet verslag. 
We zijn in februari naar Zwolle gereisd om de 
boeken te controleren, we hebben geen 
abnormale mutaties aangetroffen, de boeken 
zagen er netjes en verzorgd uit.  
 
Bij deze willen we de penningmeester dan ook 
décharge verlenen voor het boekjaar 2014. Dit 
wordt unaniem aangenomen. 
 
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie: 
Aftredend lid kascommissie:  Barry 
Beemsterboer 
De heer Dirk Jan Huizing stelt zich kandidaat, 
er is geen tegenkandidaat. 
Bij deze wordt de heer  Huizing  aangenomen 
als kascommissie lid. 
 
De kascontrolecommissie bestaat uit de 
volgende leden: 
Rob Baars, Eelco van der Meulen en Dirk Jan 
Huizing. 
 
7. Bestuurverkiezing 
Aftredend: Ruth Zeilinga. 
Geen aanmeldingen voor toetreding bestuur. 
De voorzitter Albert Kooistra zet ons 
aftredend lid Ruth Zeilinga  even in het 
zonnetje. Ruth was altijd  met volle toewijding 
aanwezig bij de vergaderingen. We zijn als 
bestuur hier ook zeer erkentelijk voor, we 
vinden het jammer dat je gaat en we 
bedanken je dan ook bij deze voor je inzet. Zij 
krijgt een bos bloemen en een diner kadobon 
uitgereikt. 
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8. Sonnemaprijs: 
Door het aftreden van Ruth Zeilinga missen 
we nu nog een lid van het bestuur  die zitting 
heeft in de Sonnemacommissie.  
 
Ciska Anema: Dit moet wel geregeld zijn voor 
de diplomering in de zomer. 
 
Albert Kooistra hier komen we nog op terug. 
 
Ruth Zeilinga:  Studenten hebben nu meer 
betaalde baantjes naast hun studie. We zijn 
met school hierover in conclaaf hoe dit mee te 
nemen. 
 
Jan Tonckens: Herziening kan dit binnen het 
bestaande reglement? 
 
Albert Kooistra: Dit jaar binnen richtlijn 
goedkeuren, als dit te halsstarrig is en niet 
meer werkt dan gaan we voorstel doen voor 
verandering.  
 
9. Jubileumcommissie 
Albert Kooistra: We hebben nog niet veel 
activiteiten ondernomen. Als bestuur  
verdienen we een schop onder de kont. 
Ik ben benaderd door de notabelen van  
Bolsward. Men heeft het plan opgevat om de 
“Zuivelschool” terug te halen in Bolsward, 
Lees de Sûvels. Met het Plan “ Bolsward  
Cultureel Hoofdstad 2018” 
Men denkt aan een event als Simmer 2000. 
De ambitie is om 1000 sûvels  naar Bolsward 
te halen op Bolle Tonsdei. 
Zij  hebben ons benaderd om ook hieraan deel 
te nemen. 
 
Albert Kooistra: Concrete vraag aan de leden 
hechten we waarde aan het 110 jarig Jubileum  
of gaan we groot feest organiseren in 2018. 
Het geheel staat nog in de kinderschoenen. 
We kunnen het 2-5 maanden aanzien en als 
het niet van de grond komt besluiten om onze 
energie te stoppen in het Jubileum van 2016. 
 
Ciska Anema: Leeuwarden Cultureel 
hoofdstad 2018. Leeuwarden heeft al een 
comité opgericht, men is zeer vergevorderd in 
de plannen men betrekt men ook meanskip.  

Heeft men in Bolsward al een plan?  Of is het 
een idee wat is gegroeid in Bolsward? 
 
Albert Kooistra: Plan is pas ontvangen, het 
staat in de kinderschoenen. 
 
Ciska Anema: Hoe wordt dit handen en voeten 
gegeven? Gaat het VAB meedoen? Is het de 
bedoeling dat het VAB  oude sûvels  gaat 
benaderen? 
Neemt Bolsward zelf de lead in het geheel?  
. 
Albert Kooistra: Dit is afwachten 
 
Ciska Anema: Zijn de ideeën wellicht te 
hoogdravend  
 
Theun Zwart: is VAB in het plaatje 
herkenbaar? 
 
Albert Kooistra: Laat dit maar aan mij over. 
 
Ciska Anema is er al budget? 
 
Ysbrand Velzeboer: Ik heb grote bezwaren, dit 
is een vlucht naar achteren. We moeten ons 
focussen op Jubileum van 2016. 
Laten we eerst 2016 goed op de kaart zetten 
en dan eventueel energie steken in 2018.  Wat 
is het actieplan voor 2016, de sponsors 
moeten nu al geregeld zijn. IUk wil graag nu 
een concreet plan horen van het bestuur. 
 
Albert Kooistra: Gaan we voor 2018 om er een 
mooi en groot feest van te maken om stoppen 
we onze energie in Jubileum van 2016.  Je 
kunt niet 2 keer pieken. We moeten een keuze 
maken tussen 2016 of 2018.  
 
Ysbrand Velzeboer:  Wederom proef ik hier 
weer een vlucht naar achteren. 2018 is de kers 
op de taart. 
 
Vraag van een van de leden: Wat is het 
bezwaar tegen 2 feestjes? 
Is dit Financieel? Of toch Organisatorisch?  
 
Albert Kooistra: beide. 
 
Jan Tonckens: Tijd en energie is steeds 
beperkter, het is veel gevraagd om 2 feestjes 
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te organiseren. Het organiseren van een 
Jubileum feest kost zeer veel inzet en energie. 
 
IJsbrand Velzeboer: Installatie 
lustrumcommissie , deze  moet snel aan de 
bak. 
 
Gerard Pietersma: Als de randvoorwaarden 
goed zijn kun je misschien toch ook nog gaan 
voor 2018. 
 
Theun Zwart: Wat is de reële optie om voor de 
zomer al te weten of optie van 2018 reëel is? 
 
Albert Kooistra: Dat moet lukken. 
Maar wat wil de ledenvergadering nu, laten 
we het geheel in stemming brengen. 
 
In stemming wordt gebracht de 3 volgende 
opties: 
Jubileum 2016: 9 stemmen voor 
Jubileum 2016 en 2018: 4 stemmen voor 
2018: 6 stemmen voor  
8 hebben zich onthouden van stemming. 
 
Gerard Pietersma: Als de randvoorwaarden 
goed zijn kun je misschien toch ook nog gaan 
voor 2018. 
 
Albert Kooistra we gaan ons dus inzetten voor 
jubileum van 2016. 
 
Wie zitten er in de Lustrumcommissie: 
Dirk Jan Huizing; Stephen Bark; Albert Kooistra 
en Alex Super. 
 
Ysbrand Velzeboer: Ik heb voor het bestuur 
draaiboek, blauwdruk van het 100 jarig 
jubileum, dit kunt u krijgen. 
 
Michel Tol: 4 heren, probeer er nog een vrouw 
bij te zoeken.  
 
Albert Kooistra is hier in de zaal nog iemand 
aanwezig die zich geroepen voelt om toe te 
treden tot de lustrum commissie? Helaas 
geen. 
 
10. Wall Of Fame,  
Dit punt slaan we  over. 
 
 

11. Ledenaantal 
Uyen laat zich verontschuldigen. Ze is net 
begonnen in haar nieuwe baan. Maar ze heeft 
een mooie presentatie gemaakt die ik nu aan 
u ga laten zien. 
Ledenaantal per 1-1-2014:  453 leden. 
Overleden in 2014: 2 leden : De heer H. Knol 
en de heer R.K.Hofman. 
26 hebben zich uitgeschreven, 7 in verband 
met al 3 jaar geen contributie betaling en 19 
die aangaven te weinig te doen met het 
lidmaatschap. 
11 nieuwe leden  
Totaal  per 1-1-2015:  436 leden.  
 
In Januari is  ook de heer Leenstra, onze ere 
voorzitter overleden. Ik wou graag even een 
minuut stilte in acht nemen voor hen. 
 
12. Terugblik op 2014 
Albert Kooistra toont de presentatie die Uyen 
Bui heeft gemaakt, een korte samenvatting 
volgt hieronder. 
 
Aristaeus dag maart 2013 Epos  Specerijen te 
Nijkerk en Yakult te Almere. 
Augustus 2013 Vabsenioren dag te Bolsward  
VAB inspiratiedag “smaak is Maakbaar in 
november 2013  
Strik Ingredients en IFF te Hilversum met 
excursie in Naardenvestiging 
Aristaeus dag maart 2014  ADM Cacao Koog 
aan de Zaan 
Juni 2014 Zomerevent “Taste the summer” 
Wijngaard Doein Hof te Dieren 
VAB inspiratiedag”De lekkerste Tapas” 
november 2014 
Steensma te Leeuwarden. 
 
Vooraankondigingen nieuwe activiteiten: 
3 juli  2015 Zomerevent Urk: dit wordt Noord 
Oostpolder, maar zeker iets met vis 
6 november 2015 Vab inspiratie dag  
Gelderland/Overijssel. 
11 maart 2016 Aristaeus  
 
13. Budget website 
Douwe Brouwer: We willen 500- 1000 
onttrekken aan de reserves voor het opfrissen 
van de website en het functioneler maken. 
Vraag aan leden is dit er ook? 
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Ijsbrand Velzeboer: wat is het pakket van 
eisen. Wat gaat de ontwerper doen? 
 
Albert Kooistra: die moet nog op papier gezet 
worden.  
We willen meer communiceren naar de leden 
toe. Nog beter presenteren van de foto’s en 
opzet anders. 
 
IJsbrand Velzeboer: Hoe staat het met 
onderhoud? Wordt dit ook extern gedaan? 
 
Albert Kooistra: Nee dit gaan we zelf doen. De 
webmaster zit nu buiten het bestuur, we 
willen dit weer zelf gaan regelen. 
 
Albert Kooistra vraagt aan de leden of men 
akkoord is. Ja. Met hamerslag wordt het door 
de leden goedgekeurd. 
 
14. Rondvraag 
Ysbrand Velzeboer: Ik heb meerdere 
opmerkingen aan uw adres: 
De hamerslag is niets, het is een aai over de 
tafel. 
 Ik wil me aansluiten bij uw eerdere 
opmerking het bestuur verdient een  “ schop 
onder de kont”. De vergadering is rommelig, 
en het jaarverslag is een aanfluiting .  Ik mis 
kopij met betrekking tot samenstelling 
bestuur en commisies. Hoe is de 
communicatie verlopen naar de leden met 
geen internet? Wat is er gebeurd. 
 
Albert Kooistra: We hebben er niet voor 
gekozen om het jaarverslag zelf uit te draaien 
en dit toe te zenden aan onze leden. Dit 
vonden wij een taak voor Aristaeus. 
 

Ysbrand Velzeboer : Ik vind dat u hiermee veel 
leden passeert en in wezen schoffeert. U 
onthoudt de digibeten van het jaarverslag en 
van informatie waar men recht op heeft.  Ik 
betreur de rommelige gang van zaken. Het kan 
best professioneler aangepakt worden er is 
veel te veel geïmproviseerd.  
 
Albert Kooistra: Wij hebben veel meer kopij 
aangeleverd, maar het is de keuze van 
Aristaeus geweest om niet alles mee te 
nemen. 
 
Ciska Anema: wanneer komt de VAB info uit? 
Albert Kooistra: in oktober. 
 
Ysbrand Velzeboer: hoeveel leden zijn er die 
geen e-mail adres hebben? 
 
Anita Spannenburg: 69 leden hebben geen e-
mail. 
 
Jan Tonckens: wellicht idee om deze leden te 
benaderen en hun  uitleg te geven hoe een en 
andere werkt opdat men de voordelen hiervan 
gaat inzien. In mijn familie kring  heeft oma 
van 80 zich het eigen gemaakt. Dus leeftijd 
mag geen belemmering zijn. 
 
Albert Kooistra: Het bestuur zal zich gaan 
beraden hoe dit te bereiken. 
 
15. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten door de 
Voorzitter om 18.17, deze geeft aan dat de 
volgende vergadering van Aristaeus na een 
pauze van 15 minuten begint. 
 
Notulist: Anita Spannenburg, secretaris Het 
VAB 
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Financieel jaarverslag afdeling VAB 
In onderstaand verslag leest u over het financiële reilen en zeilen van de vereniging. 

 

Inkomsten 
Ten opzichte van de begroting waren de inkomsten in 2015 € 204,74 hoger dan begroot en  

€ 1.067,29 hoger dan in 2014. Er is aanzienlijk meer contributie binnengehaald dan verwacht. 

 

  2014 2015 Begroot 2015-14 2015-B 

Contributie 4.104,71 5.452,13 4.600,00 1.347,42 852,13 

VAB Inspiratie dag 510,00 495,00 725,00 -15,00 -230,00 

Zomer event 465,00 330,00 725,00 -135,00 -395,00 

Donateurs 51,05   -51,05 - 

Rente (Zak. Spaarrekening) 196,69 117,61 140,00 -79,08 -22,39 

Totaal 5.327,45 6.394,74 6.190,00 1.067,29 204,74 

 

Uitgaven 
In 2015 waren de uitgaven € 422,96 lager dan in 2014 en € 3.996,27 lager dan begroot. Dit wordt 

grotendeels veroorzaakt doordat Aristaeus in 2015 afziet van de VAB afdracht. Daarnaast waren de 

kosten van zowel de VAB Inspiratiedag als het Zomerevent lager uit dan begroot. Voorts was in de 

begroting van de administratiekosten de kosten voor het vernieuwen van de website opgenomen. Dit 

is in 2015 niet uitgevoerd. 

 

  2014 2015 Begroot 2015-14 2015-B 

Administratie 271,19 525,62 1.500,00 254,43 -974,38 

VAB Inspiratiedag 2.389,48 1.331,06 2.000,00 -1.058,42 -668,94 

Zomer event  1.123,00 2.000,00 1.123,00 -877,00 

Ir. Sonnema Prijs 500,00 500,00 500,00 - - 

Diversen 53,90 200,00 250,00 146,10 -50,00 

Reis- en vergaderkosten 152,13 474,05 500,00 321,92 -25,95 

Bijdrage Aristaeus 1.210,00 0 1.400,00 1.210,00 -1.400,00 

Totaal 4.576,70  4.153,74  8.150,00     -422,96 -3.996,27  
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Liquide middelen 
In onderstaand overzicht de saldi van de rekeningen van de vereniging begin en einde jaar. 

 

In onderstaand overzicht is geen rekening gehouden met de afdracht aan Aristaeus over het jaar 2014 

en nog te verrekenen kosten. De afdracht over 2014 is uiteindelijk betaald in februari 2016. Na 

verrekening van beide is € 2.241,01 toegevoegd aan de reserves. 

 

  31-12-2014 31-12-2015 Mutatie 

ING Zakelijke rekening                                   6.072,13         7.759,42     1.687,29  

ING Zakelijke Spaarrekening                                23.750,73       23.868,34         117,61  

Totaal                                29.822,86       31.627,76     1.804,90  

 

Begroting 2016 
Voor 2016 is de verwachting dat er € 4.600,- aan contributie kan worden geïnd. Hierbij is uitgegaan 

van 280 betalende leden en het binnenhalen van € 120,00 aan achterstallige contributie. Voor de VAB 

dag is in verband met het 110 jarig jubileum € 4.000,00 begroot. De verwachting is dat er een bedrag 

van € 4.030,- aan de reserves moet worden onttrokken. 

 

Inkomsten   Uitgaven   

Contributie         4.600  Administratie         1.000  

VAB Inspiratiedag            450  VAB Dag         4.000  

Zomer event            450  Zomer event         2.000  

Rente            120  Diversen            250  

    Reis- en vergaderkosten            500  

    Sonnema prijs            500  

Reserve         4.030  Bijdr. Aristaeus         1.400  

          9.650            9.650  

 

Algemeen 
De contributiefactuur over 2016 kunt u in september verwachten. Graag bij betaling uw lidnummer te 

vermelden. Voor de leden die betalen via automatische overboeking het verzoek dit ook te doen of 

voortaan op basis van de factuur te betalen (voorkeur). 

 

Tijdens de jaarvergadering zal een verdere toelichting worden gegeven op het financieel jaarverslag 

en de begroting voor 2016. Heeft u vragen dan kunnen deze op de jaarvergadering beantwoord 

worden. 

 

De kascontrolecommissie zal voor de jaarvergadering de boeken beoordelen en advies uitbrengen 

tijdens de vergadering. 

 

 

Douwe Brouwer MSc. 

Penningmeester Het VAB 
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Agenda algemene ledenvergadering Aristaeus  
 

Datum:  Vrijdag 11 maart 2015 

Locatie:  De Neushoorn, Ruiterskwartier 41 8911 BP Leeuwarden 

Aanvang:  18.15 uur 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

Afmeldingen:  

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen algemene ledenvergadering 13 maart 2015 

5. Financieel jaarverslag 

6. Verslag kascontrolecommissie 

7. Alumnibeleid VHL – samenwerking 

8. Ingebrachte agendapunten 

9. Bestuursverkiezing 

- Bestuurskandidaat Gerben Donker 

- Aftreden voorzitter Ramon Klaassens 

10. Rondvraag 

11. Sluiting ca. 18.45 uur 
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Notulen algemene ledenvergadering Aristaeus  
 
1. Opening 

Ramon Klaassens opent de vergadering om 
18.30uur 

 

2. Mededelingen 

a. Overlijden erevoorzitter VAB Wiebe 
Leenstra  
b. Afmeldingen Dick Weyenberg, Wouter 
Leyen  
c. Ramon geeft uitleg over de situatie 
omtrent de penningmeester. Theun Zwart 
brengt hierop het agendapunt functioneren 
van het bestuur in. Dit punt wordt gelijk na 
de mededelingen behandeld. 

 

3. Functioneren van het bestuur 

Theun Zwart uit zijn ernstige teleurstelling 
over het functioneren van het bestuur. Het 
niet op de hoogte brengen van de leden over 
het digitaal versturen van het jaarverslag is 
een ernstige zaak. Daarnaast is het de vraag 
wat de afdelingen diermanagement en 
milieukunde tijdens het lustrum hebben 
gedaan. Geen goede communicatie richting 
de leden. Geen financieel jaarverslag en hier 
geen communicatie hierover. Theun Zwart 
maakt zich zorgen over het lage aantal 
betalende leden en om het feit dat er geen 
activiteiten worden georganiseerd voor de 
andere afdelingen. Waar gaat het 
gereserveerde geld voor de afdeling naartoe. 
Slecht nieuws moet eveneens 
gecommuniceerd worden met het bestuur. 
Op korte termijn moet een gedegen uitleg 
over het financieel jaarverslag komen. 
Kascontrole moet dit controleren met een 
externe accountant en hierover moet verslag 
komen voor de leden zodat de financiën 
goedgekeurd worden. 
     Ramon bedankt Theun Zwart voor zijn 
inbreng en het delen van zijn zorgen en het 
bieden van een uitweg. De lijn voor de 
financiële uitleg wordt vastgesteld op het 
voorgesteld pad, ten eerste wordt binnen 
twee maanden het financieel jaarverslag aan 
de leden verstuurd. Binnen dit termijn wordt 
de nog zittende penningmeester niet 
gedechargeerd maar wel een interim 
penningmeester aangenomen. 

 
Ramon Klaassens legt de situatie uit: Tijdens 
de jaarvergadering 2014 is vastgesteld aan 
de slag te gaan met de contributie inning aan 
te pakken. Een aantal maanden gelden is er 
het contact opgehouden met de 
penningmeester. Via verschillende wegen is 
geprobeerd contact op te nemen dit is niet 
gelukt. Inmiddels is nog geen uitleg voor 
deze situatie. Er is inmiddels wel door de 
voorgaande penningmeester inzicht in de 
rekeningen mogelijk gemaakt. Vanuit het 
eerste inzicht mist er geen geld uit de kas. 
     Barry Beemsterboer geeft aan dat de 
penningmeester aan de kascontrole heeft 
laten weten dat zij haar functie neer wil 
leggen per maart 2015. Hierna is het contact 
verbroken. 
     Ramon geeft aan dat het bestuur moeite 
had met het overbrengen van dit bericht. 
Door het niet bekend zijn van de financiën is 
de keuze gemaakt om het jaarverslag niet te 
printen. 
 

Theun Zwart geeft aan dat hij graag een 
geprinte versie wil ontvangen. Tom de Roo 
stelt voor dat de wensmogelijk moet bestaan 
het verslag als printversie verstuurd wordt. 
Leden kunnen dan zelf besluiten of zij dit 
aanvragen of niet. 

 

4. Ingekomen stukken 

Geen verdere ingekomen stukken. 
 

5 Notulen algemene leden vergadering 7 
maart 2014 

Ramon vraagt om of op aanmerkingen en 
vragen omtrent de notulen van de algemene 
ledenvergadering 2014. 
 

Karin Brouwer geeft aan dat zij geen 
resultaten ziet omtrent de werkzaamheden 
van de ALumniofficer Wendelien Ordelman 
van Hogeschool VHL. Ramon geeft aan in de 
presentatie die op een later moment volg 
hierop terug te komen. 
 

Ramon keurt met de hamerslag de notulen 
goed. 
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6. Financieel jaarverslag 

Door de afwezigheid van de penningmeester 
kan op dit moment geen financieel 
jaarverslag gegeven worden. Ramon 
Klaassens geeft aan binnen 2 maanden het 
financieel jaarverslag te kunnen 
presenteren. Het versturen van de facturen 
voor de contributie zal zo spoedig mogelijk 
verstuurd worden. 

 

7. Verslag kascontrolecommissie 

Ramon Klaassens geeft het woord aan Barry 
Beemsterboer. Barry Beemsterboer geeft 
aan in oktober contact te hebben gehad met 
penningmeester Anita de Heij. Hierbij is een 
afspraak geprikt voor de het doorspreken 
van de boeken. Daarnaast heeft Anita de 
Heij aangegeven te stoppen met haar 
functie. In november zijn penningmeester en 
kascontrole bij elkaar gekomen om een start 
te maken aan de controle van de boeken. De 
vervolg afspraak heeft niet plaats kunnen 
vinden doordat het contact met de 
penningmeester is verbroken. De 
kascontrole geeft een negatief stemadvies 
over de boeken en de decharge van de 
penningmeester. Er wordt een stemming 
voorgesteld over de afloop van zaken. 
 

Theun Zwart legt uit dat hij ermee toestemt 
dat de financiën samen met een externe 
accountant de boeken te controleren en de 
penningmeester na het controleren pas te 
dechargeren. 
 
Het bestuur gaat hiermee akkoord en de 
dechargering van de penningmeester zal na 
controle van de boeken plaatsvinden. In de 
tussentijd zal de nieuwe penningmeester als 
interim fungeren en pas installeert worden 
na controle van de boeken. 

 

8. Bestuursverkiezing 

a. Aftreden secretaris Sarah Glücks 

Sarah Glücks wordt bedankt voor haar inzet 
en betrokkenheid de afgelopen vier jaar. 
b. Aftreden penningmeester Anita de Heij 
Anita de Heij wordt pas gedechargeerd na de 
controle van de boeken. 
c. Bestuurskandidaat voorzitter Ramon 
Klaassens 

Albert Kooistra installeert Ramon Klaassens 
als voorzitter van Aristaeus. 
d. Bestuurskandidaat secretaris Soraya 
Bastemeijer 

Soraya stelt zich voor waarop de in hamering 
als nieuwe secretaris volgt. 
e. Bestuurskandidaat penningmeester Barry 
Beemsterboer 

Barry Beemsterboer stelt zich voor en wordt 
als interim penningmeester geïnstalleerd. 

 

Omdat Barry ook kascontrole was zijn we op 
zoek naar iemand voor de kascontrole. Dirk 
Jan Huizing geeft aan lid van de 
kascontrolecommissie te willen worden. 
Ramon bedankt Dirk-Jan en installeert hem 
tot lid van de kascontrole. 

 

9. Presentatie 

a. Plan van aanpak voor inning contributie 
/activiteiten is niet gemaakt. 
b. Lustrum wel geslaagd maar opkomst niet 
heel groot circa 40 deelnemers. 
c. Alumnibeleid is iets wat constant speelt. 
Ramon heeft verschillende gesprekken 
gehad met alumni medewerker van VHL. 
Nog wat notitie voor intern maar nog geen 
definitieve versie van ontvangen. Maar gaat 
over de richting die we op willen met van 
hall en VVA. Zijn actief bij betrokken. Nijsri 
weet nog niet wat die wil, blijft in 
Wageningen. VVA is heel ambitieus en 
contact is goed. Op basis van de plannen zou 
het budget bepaald worden. Voor 2014 
krijgen we als nog 10.000 euro. En nu eerst 
gezamenlijk op te trekken met 3 activiteiten 
carrière dag, alumni verkiezing en nog 
eentje. Verdeling is nu 15.000 voor ons en 
15.000 voor VVA voor de 3 activiteiten. 
 
Theun zwart had al zijn vraagtekens bij 
waarvoor het bedrag van VHL werd gebruikt. 
IJsbrand wil toevoegen dat er volgend jaar 
een heel ambitieuze plan gemaakt moet 
worden om deze 15.000 aan te kunnen 
houden. Hoog in zetten en dan kijken wat 
we krijgen. 
Ramon we gaan ons inzetten maar willen 
wel wat flexibiliteit IJsbrand voorstel om 
twee maal per jaar eens binnen te laten bij 
CvB. Karin denk om de strakke lijnen die VHL 
gaat hanteren. 
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Website veel op ingezet. Zeker gelukt en in 
de toekomst meer uit proberen te halen. 
 

Plannen 2015. Niet veel plannen, het 
bestuur gaat zich erop concentreren om 
orde op zaken te gaan stellen het Kernteam 
gaat zich richten op de organisatie van de 
vereniging. Daarom heen wel de lijnen 
houden maar meer mensen er bij gaan 
betrekken. Die gaan de activiteiten 
uitvoeren. 
Daarnaast gaat het bestuur bezig de 
samenwerking voor alumnibeleid meer vorm 
geven. 
 

d. Voorzitter: voortgang van puin ruimen 
bewaken. Dat daadwerkelijk over 2 maanden 
alle financiën op orde zijn.  
Daarnaast houd hij zich bezig met het 
Alumni beleid. Ook belang van VVA 
belangrijk om dit te blijven doen. Betrokken 
bij activiteiten op studentniveau. Barkrukken 
diplomering etc. alles op studentniveau 
overview houden. 
 

e. Penningmeester: Barry gaat zich bezig 
houden met de financiën op orde zetten. 
Constructie maken dat deze situatie niet 
meer mogelijk is. Barry gaat samen met 
kascontrole en penningmeester van afdeling 
VAB de financiën optimaliseren en proberen 
een gezamenlijk systeem te vinden.  
 

Deel teams gaan zich bezig houden met Wall 
of Fame, Osiris barkrukken fora de website 
en socialmedia. 
Alle ideeën zijn welkom en ondersteuning 
ook. 
 

Vormgeving alumnibeleid. De echte invulling 
en taken verdeling bijvoorbeeld klaar gids 

 

Samenvatting compliment aan VAB dat wel 
door is gegaan. 
 

Karin Brouwer over algemeen praten met 
VHL maar maakt dingen echt concreet. 

 
10. Aankondiging Aristaeusdag 2016 

Beroep naar de leden wat moeten we doen. 
Wat kunnen we veranderen om deze dagen 
beter te maken. 11 maart 2016 prikken we 
alvast maar gaan inventariseren hoe we dit 
verbeteren. Teun zwart heeft ideeën die zal 
hij naar ons toesturen. 

 

11. Ingebrachte punten 

Er zijn geen ingebrachte agendapunten. 
 

12. Rondvraag 

IJsbrand turbulente vergadering maar zijn 
hart ligt bij Aristaeus. Hij merkt op dat hij de 
vlag mist maar die is vast bij de 
penningmeester. Subsidie van VHL 
Studieverenigingen er vooral bij betrekken. 
Introductie commissie er bij betrekken. 
Terugkoppeling wie Aristaeus is. Toost 
uitbrengen bij het eten voor de ambities die 
de nieuwe leden hebben. 
 
Teun zwart. Toch complimenten geven dat 
het ambitie niveau weer is zo als hij zou 
moeten zijn en geen oude zuur pruim wil 
zijn. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter bedankt ieder voor zijn 
aandacht en geeft aan dat na een kleine 
verbouwing het diner geserveerd wordt. 
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Financiën Aristaeus 2015  
 

Inkomsten 
In 2015 is er geen contributie geïnd. Door een onoverzichtelijk ledenbestand en de reorganisatie van 

het ledenbestand was eind 2015 de eerste mogelijkheid om contributie te innen. Op basis van de 

huidige financiële situatie en het feit dat de (m.u.v. het VAB) vereniging voor de leden weinig heeft 

kunnen betekenen, is besloten geen contributie te innen voor het jaar 2015. 

Inkomsten Begroot: Werkelijk Verschil 

Contributie leden  €        3.000   €        48,00   €   2.952,00- 

VAB bijdrage  €        1.400   €             -     €   1.400,00- 

VHL  bijdrage  €        9.000   € 10.000,00   €   1.000,00  

Bijdrages jaarvergadering & netwerk/lustrum  €          500   €      510,00   €        10,00  

Rente  €            50   €        23,71   €       26,29- 

Sponsoring  €             -     €             -     €             -    

Totaal  € 13.950,00   € 10.581,71   €   3.368,29- 

 

Uitgaven 
Doordat er veel onderhandelingen plaats hebben gevonden tussen het College van Bestuur VHL en 

de voorzitter van Aristaeus, zijn de vergaderkosten hoger uitgevallen. Dit is voornamelijk gekomen 

door het vele reizen van de voorzitter. 

Uitgaven Begroot: Werkelijk Verschil 

Carrièredag  €             -     €         81,20   €        81,20- 

Kosten jaarvergadering  €        4.000   €    3.497,25   €       502,75  

Presentje afgestudeerden  €             -     €              -     €              -    

Lustrum  €        1.500   €    1.500,00   €              -    

Vergaderkosten  €          600   €    1.376,85   €       776,85- 

Bijeenkomsten/activiteiten  €          500   €       172,55   €       327,45  

Mailingkosten  €        1.100   €       637,65   €       462,35  

Website en nieuwsbrief  €        1.500   €              -     €    1.500,00  

Kosten jaarverslag  €        1.150   €              -     €    1.150,00  

Afdelingen  €          600   €              -     €       600,00  

Presentjes afscheid  €             -     €         15,00   €        15,00- 

Diversen  €          100   €       105,00   €          5,00- 

Bankkosten      €          150   €       141,27   €          8,73  

Bedrijfsverzekering  €          135   €       132,88   €          2,12  

Administratie  €            80   €         10,82   €         69,18  

Restitutie contributie 2015  €             -     €              -     €              -    

Kamer van koophandel   €            35   €              -     €         35,00  

Totaal  € 11.450,00   €    7.670,47   €    3.779,53  
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Balans 
Het eigen vermogen in 2015 is gestegen. Dit is voornamelijk gekomen doordat er in 2015 significant 

minder is uitgegeven dan in eerste instantie begroot. 

01-01-2015     

Debet:   Credit: 

Bankreken. 
1390.51.686  €      401,63      
Bankreken. 
3288.247.372  €   3.800,00      

In Kas  €         3,76      

Vordering VHL  €   9.000,00      

Vordering VAB  €   1.210,00      

     € 14.415,39  

 

31-12-2015       

Debet:   Credit:   

Bankreken. 1390.51.686  €   2.306,89  Lustrum 2019  €    1.500,00  

Bankreken. 3288.247.372  €   6.323,71      

In Kas  €             -        

Vordering VHL 2015  € 15.000,00      

Vordering VAB 2014  €   1.210,00      

       €  23.340,60  

 

Begroting 
Voor de bijdrage van het VHL is dit jaar €30.000,- begroot. Dit komt doordat de bijdrage van 2015 in 

2016 geïnd wordt. Daarnaast wil het bestuur dat de jaarlijkse bijdrage niet achteraf, maar vooraf 

betaald gaat worden. Daarom wordt in 2016 een factuur naar het VHL verstuurd voor de bijdrage van 

2016. 

In 2015 zijn er geen kosten gemaakt voor de presentjes van de afstuderende studenten. Gezien de 

lage voorraad moet in 2016 nieuwe presentjes aangeschaft worden. 

Additioneel is er een bedrag van €1.500,- gereserveerd voor het Aristaeus lustrum van 2019. Als dit 

jaarlijks wordt volgehouden, dan zal er voor het 4e lustrum in ieder geval €7.500,- beschikbaar zijn.  
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Inkomsten 2016   Uitgaven 2016 

Contributie leden € 3.000,00   Carrièredag € 5.500,00 

VAB bijdrage € 1.210,00   Kosten jaarvergadering € 4.000,00 

VHL  bijdrage € 30.000,00   Presentje afgestudeerden € 2.500,00 

Bijdrages jaarvergadering & 
netwerk/lustrum 

€ 550,00   Lustrum € 1.500,00 

Rente  €                -      Vergaderkosten € 1.200,00 

Sponsoring  €                -      Bijeenkomsten/activiteiten € 1.000,00 

      Mailingkosten € 1.000,00 

      Website en nieuwsbrief € 500,00 

      Kosten jaarverslag € 750,00 

      Afdelingen € 500,00 

      Presentjes afscheid € 350,00 

      Diversen € 200,00 

      Bankkosten     € 150,00 

      Bedrijfsverzekering € 140,00 

      Administratie € 75,00 

      Resitutie contributie 2015 € 36,00 

      Kamer van koophandel  € 35,00 

Totaal € 34.760   Totaal € 19.436,00 

 

Algemeen 
In 2015 is een belangrijke zet gemaakt met het verbeteren van de financiële administratie. Onder 

andere zijn er nieuwe declaratieformulieren, fysieke en digitale boekhouding en ledenadministratie 

bestanden opgesteld. In 2016 gaan nog meer stappen gezet worden omtrent het professionaliseren 

van de financiële boekhouding. 

Tijdens de jaarvergadering zal een verdere toelichting worden gegeven op het financieel jaarverslag 

en de begroting voor 2016. Heeft u vragen dan kunnen deze op de jaarvergadering beantwoord 

worden. 

 
De kascontrolecommissie zal voor de jaarvergadering de boeken beoordelen en advies uitbrengen 

tijdens de vergadering. 

 

Met vriendelijke groet, 

De penningmeester, 

Ir. Barry Beemsterboer 


