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Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Het VAB 
  

 
Datum: Dinsdag 15 mei 2018  
Locatie: Lumen Hotel Zwolle - Stadionplein 20  
Aanvang: 18.00 uur  
 
 

1. Opening door de voorzitter, ing. Albert Kooistra  
 
De voorzitter Albert Kooistra opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De 
voorzitter meldt dat het bestuurs-team niet compleet is: Martine Woldman heeft zich door 
omstandigheden moeten afmelden en Uyen Bui sluit iets later aan door drukte in het 
verkeer.   
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen, ing. Uyen Bui  
 
Namen aanwezige leden op 15 mei: 
 

1. Wytze de Boer 
2. Michel Tol 
3. Alber Kooistra 
4. Richard Veldkamp 
5. Albert Abbink 
6. Dirk-Jan Huizing 
7. Eelco van der Meulen 
8. Jan Tonckens 
9. Theun Zwart 
10. Gerrit Azink 
11. Roel Kamping 
12. Gerrit Albert Ploegh 
13. Ruth Zeilinga 
14. Hans Bouwsma 
15. Rita Hoving 
16. Meint Scheenstra 
17. Margrete Loman-Meulstege 
18. Albert Manschot 
19. Uyen Bui 
20. Ysbrand Velzeboer 
21. Alex Supér 
22. Anita Spannenburg 
23. Marianne van der Wijngaard 
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Namen afgemelde leden op 15 mei:  
 

1. Douwe Brouwer 
2. Martine Woldman 
3. Wiebe de vries 
4. Greetje de Raat 
5. Herman de Raat 
6. Barry Beemsterboer 
7. Petra Ebbelaar 
8. Ulco Bottema 
9. Nico Vulink 
10. Sytze Folkerts 
11. Bauke Siemonsma  
12. Jan Veerman 
13. Sytze Folkerts 
14. Tjamke van der Zee 
15. Peter Lootsma 
16. Jakob de Jonge 
17. Marten Visser 
18. Haaije Statema 
19. Aly Noorden 
20. Wiebe de Vries 
21. Arjan Zijlema 
22. Ciska Annema 
23. Wouter Hilhorst 

 
 

3. Mededelingen:  
 
Stand van zeken omtrent fusie VVA Aristaeus: Maandag 14-05-18 is er telefonische contact 
geweest met Gerben Donker. Hierbij is een handreiking gedaan door VVA Aristaeus met 
betrekking tot een exit strategie voor het VAB na 3 jaar. Dit zal verder besproken worden 
onder punt 7.  

 
 

4. In te brengen agendapunten  
 

Geen extra punten ingebracht. 
 

5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2018  
 
De voorzitter biedt namens het bestuur excuses aan vanwege de rommelig verlopen 
vergadering in maart en het feit dat de notulen nog niet verstuurd zijn. Dit zal geëvalueerd 
worden tijdens de bestuursvergadering. 
 

6. Benoeming Adviescommissie  
 

Jan Veerman en Minne Kikstra hebben na de vergadering 23 maart 2018 plaatsgenomen in 
de Adviescommissie en worden officieel ingehamerd door de voorzitter.  
Zij zullen de adviserende rol op zich nemen tussen huidig bestuur VAB en het nieuwe bestuur 
VVA Aristaeus.  
Er zijn nog 2 vacatures over binnen de Adviescommissie, besloten dat deze niet vervuld 
hoeven te worden.  
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7. Toekomst Het VAB - Opties fusie VAB versus VVA Aristaeus (eventueel stembus)  

 
Met Gerben Donker zijn de onderstaande zaken besproken in de bestuursvergadering van 
14-05-2018: 

 
- Trein VVA Aristeaus dendert door 
- Het VAB bestaat uit 300 betalende leden, Aristaeus +- 150. Het VAB heeft dus 

een aanmerkelijk belang binnen Aristaeus.  
 

Naar aanleiding van de drie besproken opties voor de toekomst van het VAB in de vorige 
vergadering van 23 maart 2018 heeft VVA Aristaeus nu een tussen vorm als handreiking 
gedaan. Er is door Aristaeus in hun tweede verdiepingssessie met het VVA een exit strategie 
bereikt voor het VAB wanneer het VAB mee fuseert. Voorstel vanuit VVA Aristaeus: 
 

- Fuseren in volledigheid 
- Tot drie jaar na fusiedatum de mogelijkheid uit te stappen. Hierbij wordt het 

volledige ingebrachte vermogen uitgekeerd aan een nieuwe opgerichte 
rechtspersoon.  

- Oprichtings- en splitsingskosten van de nieuwe entiteit zij voor rekening van de 
nieuwe entiteit. 

 
Consequenties hiervan zullen zijn: 
 

- Ledenbestand gaat op in fusie 
- Wij worden een kring binnen VVA Aristaeus Alumnivereniging 
- Bestuur VAB wordt “bestuur” van de kring waar VMT onder gaat vallen.  
- Wij gaan geen contributie meer innen, maar krijgen budget om dezelfde dingen 

te blijven organiseren.  
 

Roel Kamping: Hoe gaat bestuur VAB op in de vereniging VVA Aristaeus? 
IJsbrand Velzeboer en Michel Tol nemen deel in het bestuur van VVA Aristaeus, het bestuur 
VAB zal het “bestuur” van de kring worden waar VMT onder gaat vallen. IJsbrand Velzeboer 
deelt mee dat de domein voeding wel verlangens van het VVA Aristaeus bestuur kan 
verwachten.  
Albert Kooistra meldt dat dit door Gerben Donker anders is uitgelegd en het VAB in eerst 
instantie op dezelfde voet verder kan gaan en eerst kan aanzien hoe het verloopt.  
Er wordt mee ingestemd dat het logisch is dat het VVA Aristaeus bestuur verlangens zal 
hebben .  
Minne Kikstra benadrukt dat wij wel op moeten gaan in de cultuur van de nieuwe vereniging, 
willen wij het laten slagen.  

 
Meerdere leden uiten hun zorgen over de aansluiting tussen bestuur VAB en de 
afgevaardigde voor de fusie (IJsbrand en Michel). 
Bestuur en afgevaardigden geven aan meer met elkaar in contact te treden, de adviesgroep 
zal hier een rol in gaan vervullen.  

 
Reserve van de pot gaat mee in de fusie?  
Dit is nog niet helemaal helder en de voorkeur bestaat om dit eerst op de eigen rekening te 
houden tot na de 3 jaar. Albert Kooistra en Eelco van der Meulen gaan hier naar kijken in 
overleg met VVA Aristaeus.  
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Wat gaat er gebeuren met de contributie die straks mogelijk naar VVA Aristeaus gaat? 
Deze komt deels terug om dezelfde activiteiten mee te blijven organiseren zoals nu het geval 
is.  

 
Wat gaat er gebeuren bij met de hoogte van de contributie?  
Bij verhoging risico tot opzeggen (slapende) leden idem dito bij het veranderen van 
bankrekening nummer.  
Echter moet wij ons ook af vragen wat wij aan slapende leden hebben? Het verlies van deze 
leden heeft wel invloed op de mogelijkheden mochten wij binnen 3 jaar toch willen 
uitstappen.  

 
Minne Kikstra geeft aan de discussie over de €30.000 zuinig te vinden. Oproep om realistisch 

te zijn. Moeten durven investeren in de toekomst. Albert Kooistra voegt hieraan toe dat de 

hogescholen dit ook zien. De scholen kunnen daarbij ondersteunen door te investeren in een 

CRM. Er hoeft geen angst te zijn dat voorstellen voor activiteiten zomaar worden afgewezen, 

zolang het maar geen pret excursie wordt.  

Voorstel contributie van VVA Aristaeus bedraagt €50 als reden wordt aangevoerd dat de 

nieuwe vereniging naar een community toe wilt om nieuwe mensen aan te trekken. Er is wel 
een mogelijkheid om de contributie voor VAB leden voor de eerste 3 jaar op 16 euro te 
houden. We lopen dan wel het risico “a en b” leden te creëren.  

Er wordt opgemerkt wat de €50 ons extra gaat brengen, momenteel lijkt het erop of wij daar 

niets extra’s voor krijgen maar moeten investeren in de nieuwe ter wereld te brengen 
“baby”. 
Albert geeft aan in overleg te gaan met Gerben om de mogelijkheden tot een lagere 
contributie of het behouden van de 16 euro voor de eerste 3 jaar.  

 

Theun Zwart stelt voor om de €30.000 euro te gebruiken om de komende 3 jaar de verhoging 

te ondervangen. Albert Kooistra meld dat de mogelijkheid er is om de 16 euro de eerste 3 
jaar veilig te stellen.  

 
IJsbrand benadrukt dat het van belang is om een goed plan op papier te zetten, momenteel 
staat er nog niets op het papier, het bestuur heeft hier 14 dagen de tijd voor met het oog op 
de geplande vergadering van Aristaeus vrijdag 01-06-2018. 
 
Advies vanuit het bestuur is om in te stemmen met optie 4. VAB-bestuur zorgt voor een 
goede en duidelijke brief met onderbouwing waarom. De leden van het VAB hebben de 
mogelijkheid hun stem kenbaar te maken op 1 juni. Benadrukt dat de 16 euro contributie 
blijft staan.  

 
8. VAB Zomerevent vrijdag 29 juni 2018  

 
Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het zomerevent, het bestuur hoop z.s.m. met 
de uitnodiging te kunnen komen.  
 

9. W.V.T.T.K.  

Geen ingediend.  
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10. Rondvraag 

Antwoord op de per mail gestelde vragen omtrent de fusie waar hier: 

- Wat wordt onze rol binnen de nieuw gefuseerde vereniging? 

Het VAB zal de eerste “Kring” worden binnen de nieuwe vereniging, dit zal de kring Life-
Sciences omvatten waar onder andere afgestudeerd voedingsmiddelen-, zuivel-, health and 
food-, bio- en chemische technologen onder vallen. 
 
-Wat wordt de rol van het huidige bestuur van het VAB met betrekking tot het aantrekken 
van nieuwe leden?  
Het doel is om met het huidig jonge bestuur meer connectie met Reholitas te creëren, dit 
sluit ook aan bij de wensen vanuit de fusie groep.  

 
- Komt er een afdeling food? En worden wij daar bestuur van? Zijn er food mensen van VVA 
die ook in dat bestuur willen? 
Het VAB-bestuur zal het “bestuur” van de nieuwe kring worden.  
 
- VVA denkt in regio’s, wij in thema’s. Hoe wordt dat vormgegeven? We willen eigenlijk events 
blijven organiseren voor heel Nederland. 
Gerben Donker heeft al aangeven niet achter het regio denken te staan, dit zal dan ook 
anders ingevuld gaan worden binnen VVA Aristaeus. 
  
- VVA is nu verlies dragend, voor ons is dat zorgelijk. Is er een concreet plan om daar 
verandering in te brengen? 
 
Grootste kostenpost voor het VVA is het magazine, er zijn plannen om hierop te bezuinigen 
of de leden die dit graag ontvangen een extra toeslag te laten betalen.  
 
- Men is bang voor een (met alle respect) Aristaeus 2.0: vele plannen, weinig uitvoering, 
resulterend in verlies van aantrekkingskracht en leden. Importeren we geen oude 
problemen? 
Op huidige voet zal het VAB langzaam doodbloeden, er zal dus iets moeten veranderen. Met 
de optie uit te stappen binnen 3 jaar zouden we het risico moeten durven nemen. 
 
Alex Supér: Is het mogelijk om over 3 jaar te evalueren nadat we gefuseerd zijn?  
Hier wordt mee ingestemd.  
 
Rita Hoving: Wij brengen het niet ter stemming binnen deze vergadering?  
Nee, hij wordt geaccordeerd. 

   

11. Sluiting 

Albert Kooistra sluit de vergadering om 19:30u.  

 


