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Beste VAB leden, 

Kort geleden heeft het bestuur een overleg (in samenwerking met de adviescommissie: Dhr. M. 

Kikstra en Dhr. J. Veerman) gehad over het fusietraject VVA en Aristaeus, wat we jullie -in het kader 

van open communiceren- niet willen onthouden. 

 We hebben allerlei informatie over het fusietraject doorgenomen en we hebben hiervan een 

samenvatting opgesteld. Dit zijn de opties waarmee wij als Het VAB te maken hebben.  

Graag verzoeken wij jullie vriendelijk om deze opties goed door te nemen, want wij zullen deze 

opties met zijn allen discussiëren tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 mei 2018. 

Samen zijn wij het eens dat in de toekomst, misschien in een foodafdeling, dat onze vereniging Het 

VAB “Voeding als Basis” (voorheen Vereniging Afgestudeerden Bolsward), “levensmiddelen” als 

centraal thema heet. Dit is onze identiteit die wij zeer dierbaar zijn en dat willen wij graag 

vasthouden. 

Volgens het bestuur zijn er de volgende mogelijkheden: 

1) Het VAB gaat formeel in de fusie mee: 

Dit betekent: 

 Ledenbestand gaat mee, onze leden worden automatisch leden van VVA Aristaeus 

 De reservepot gaat mee naar de nieuwe vereniging 

 VAB gaat op als Foodafdeling in de nieuwe vereniging VVA  Aristaeus 

 Huidig VAB bestuur gaat ook mee 

Voordelen: 

 Er werken twee part-time medewerkers die nieuwsbrieven en ledenbestand up-to-date 

houden en activiteiten organiseren.  

 Wij worden één grote technologen club 

 Subsidie krijgen van school 

 Meer binding met Van Hall Larenstein (meer nieuwe leden / studenten) 

Nadelen: 

 Het VAB kan zijn identiteit en reüniefunctie kwijtraken 

 Doordat de vereniging groter wordt zal dit perse meer aandacht voor Food zijn 

 Afwachten wat het huidige actieve leden gaat brengen. 
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2) Het VAB blijft en wordt zelfstandig, behoudt eigen KvK, eigen statuten: 

Voordelen: 

 VAB Identiteit en reünie functie blijft behouden 
 Eigen contributie 
 Eigen zeggenschap 
 Eigen agenda 
 Eigen Food programma tijdens de VAB activiteit dagen 
 Van afstand een tijdje bekijken hoe het gaat met de fusie tussen VVA en Aristaeus. En dan 

pas gaan wij beslissen of wij meedoen met de fusie of niet? 

Nadelen: 

 Geen directe contact met Van Hall Larenstein, communicatie gaat via Aristaeus.  
 Bestuursverantwoordelijkheid wordt/ blijft zwaarder 
 Wij blijven klein, risico op vergrijzing 
 Minder aantrekkelijk voor nieuwe leden (minder ledenwerving) 
 Wordt concurrent van de Foodafdeling van VVA Aristaeus 
 Continuïteit en verplichting van het bestuur 

 

3)  Het VAB 5-jarig plan: 

Dit betekent: 

 De reserves van het VAB opmaken door activiteiten en evenementen in de komende jaren 
te organiseren voor de huidige leden 

 De activiteiten / programma’s vastleggen tijdens de ALV  
 of fonds maken die voor VAB activiteiten bestemd zijn en dit vastleggen in ALV. 

Voordelen: 

 eigen zeggenschap over onze reserve 
 ruimte voor eigen initiatief 

Nadelen: 

 Van Hall Larenstein vindt dit geen goed idee, omdat VVA Larenstein ook een groot 
geldbedrag meeneemt in de fusie. 

 Dit kan een probleem worden bij de fusiebesprekingen. 

Zoals eerder vermeld is er sinds kort een Adviescommissie aangesteld. Ieder met een kritische blik 
en scherpe geest is van harte welkom om zich hiervoor te melden bij het bestuur.  

Tot slot, vernemen wij graag jullie mening en stellingen over de fusie opties tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 15 mei te Zwolle en wij stellen dit zeer op prijs! 

Met vriendelijke groet, 

 

Het VAB bestuur 


