VAN DE VERENIGINGEN

2019: het jaar waarin de NGVA
drie kookboeken kwijtraakte
Impressies van NGvA’s Algemene ledenvergadering op 13 februari 2019
Door Jan-Willem Henfling en Magnus van der Meer

Voordat u, gewaardeerde lezer, ons verkeerd verstaat: 2019 was opnieuw
een goed jaar voor de NGVA. Dat hoorden we tijdens de Algemene
ledenvergadering (ALV) op donderdag 13 februari in een zaal van H41
te Wageningen. Deze ALV was goed bezocht en de stemming zeer
geanimeerd. Het ergste dat ons in 2019 overkwam is het verlies van drie
kookboeken, de harde kern van ons verenigingsvermogen.
We verloren ook wat leden, mensen die ooit lid waren en als zodanig
in de boeken stonden, maar waarvan alle sporen door de tijd zijn gewist.
Maar we lopen vooruit op de zaken.

Van het bestuur
De notulen van de laatste jaarlijkse ALV riepen
geen vragen op. Aansluitend presenteerde
voorzitter Jeroen Schuphof een overzicht van
de verrichtingen van het bestuur en het wedervaren van de vereniging. Veel activiteiten
van zowel bestuur, Activiteitencommissie als
Redactiecommissie. Schuphof constateerde
met enige schroom dat het ledental van de
NGvA voor het eerst in haar bestaan is gezakt
tot iets minder dan 300. Door wanbetalers actief te benaderen noteerde hij 31 opzeggingen
en twee royementen wegens wanbetaling.
Daartegenover staan 12 nieuwe aanmeldingen.
Zeer positief te waarderen is de vaststelling
van Schuphof dat inmiddels de helft van de
leden de contributie betaalt middels een automatische incasso. Dit scheelt het bestuur veel
werk aan brieven schrijven en telefoneren en
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vergroot de zekerheid dat contributies ook op
tijd worden geïnd.
In 2020 zal het bestuur hard gaan trekken aan
een nieuwe website en een nieuwe, wervende,
folder. Beide acties zijn in belangrijke mate
bedoeld om de zichtbaarheid van de vereniging
te vergroten en zo nieuwe leden te werven. Jan
Willem Henfling merkte op dat werving van
nieuwe leden al enkele jaren “in de pijplijn”
zit, maar dat ogenschijnlijk weinig progressie
is geboekt. Wie werf je en waar vinden we die
nieuwe leden? Schuphof merkt op dat samenwerking met Aquarius goed loopt en dat op die
manier ieder jaar weer nieuwe leden zich aanmelden. Dennis Thijsen laat duidelijk merken
dat hij het antwoord van de voorzitter weinig
geruststellend vindt.

Het voltallige bestuur aan tafel (vlnr: Jeroen Noordermeer, Jori de Kok, Jeroen Schuphof, Ramon
Wijts & Jelle Busscher).

Jelle Buscher gaf een overzicht van de Activiteiten commissie. Naast de lezing voorafgaand aan
de ALV zijn verschillende goed bezochte evenementen georganiseerd in onder andere Zeeland,
Dordrecht en op Urk. Alleen een kookworkshop
werd door gebrek aan voldoende deelnemers
afgelast. Buscher dacht dat de belangrijkste reden wellicht de relatief hoge kostprijs was van
dit evenement, maar enkele kritischer leden
suggereerden dat het bestuur inmiddels zoveel
kookboeken heeft weggegeven dat niemand
meer kookles nodig heeft. Voor 2020 staat weer
verschillende andere activiteiten op de agenda,
waaronder een barbeque.
Ons lijfblad
Peter van der Heijden rapporteert namens
de Redactiecommissie dat in 2019 weer vier
mooie nummers van het blad AQUAcultuur zijn
uitgebracht, met daarin 34 artikelen, waarvan
20 geschreven door redactieleden. Vanaf het

2e nummer had AQUAcultuur zelfs een vernieuwde opmaak die, vanwege de tekstwimpels,
wel meer creativiteit van de redactieleden
vraagt. De impact van de artikelen is groter
dan op grond van de oplage verwacht mag
worden, want alle artikelen zijn digitaal ook te
raadplegen op de website van het Groenkennisnet. Deze site is met name bedoeld voor het
‘groene’ (beroeps)onderwijs. Van der Heijden
merkt op dat het relatieve aandeel van nietredactieleden in de productie dalende is en

De engelenbak (Douwe Boerstra , Mickey Boassen, Kiki Kuiper).
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hij nodigt leden uit om hun ervaringen in een
artikel te verwoorden of de redactie te komen
versterken. Maar uiteraard is de redactie ook
iedere keer verheugd als ze wordt geattendeerd
op een interessante kwestie. De redactie (PvdH
zelf) is ver gevorderd met de werving van een
persoon die regelmatig bijdragen uit Vlaanderen zal inbrengen.
Financieel verslag
Vervolgens was het woord aan de Kascommissie (Job van Mill, Michel van Spankeren en
Andre van der Lee). De commissie gaf aan dat
de boekhouding weliswaar in orde werd bevonden, maar dat maar liefst drie kookboeken,
bijna de helft van de activa van de vereniging
vertegenwoordigend, uit de inventaris van de
NGvA zijn verdwenen zonder spoor na te laten.
Als eenvoudig redactielid zou je toch denken
dat hier zwaar aan wordt getild. Uit de toon
van de kascommissie maakten we op dat ze
voorafgaand aan de controle zeer gastvrij zijn
onthaald door de penningmeester. Wij houden
uiteraard van complottheorieën. Het is dus voor
de hand liggend te denken dat het een wonder
is dat de kascommissie nog iets gevonden heeft
en tevens dat de bestuursleden de boeken zelf
ter hand hebben genomen om de kascommissie
iets smakelijks voor te schotelen. In het vervolg
beter registreren was de belangrijkste aanbeveling die kennelijk overbleef na het dessert.
Gesterkt door het vertrouwen van de kascommissie maakte penningmeester Jori de
Kok de jaarcijfers publiek middels een gelikte
powerpoint. De Kok liet zien hoe onze NGvA
kookboeken en leden afschrijvend, toch een
positief resultaat laat zien en het vermogen
doet toenemen. Allemaal heel bescheiden, maar
toch! Geen voorziening werd nog getroffen
voor een komend lustrum, maar de ALV werd
gemakkelijk overtuigd dat dit ook niet relevant
is zo lang geen concrete plannen bestaan. De
begroting voor 2020 komt uit op een verlies
van ruim € 2000. De Kok maakt duidelijk dat dit
geen zorgpunt is, omdat het vermogen van de
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Modern netwerken (Sem Dreijer & Natasja van
Nijen) .

Ouderwets netwerken (Mathieu Pinkers & Marleen Vrij ).

vereniging niet wordt opgepot, maar meer kan
worden benut voor activiteiten waar leden iets
aan hebben. Als we straks meer leden werven
komt het cijfer onder de streep vanzelf weer
boven nul. Het klinkt allemaal redelijk en De
Kok weet de ALV makkelijk te overtuigen.
Naar aanleiding van het verslag merkt Henfling op dat het verslag dit jaar helder werd
toegelicht en dat afwijkingen van de begroting
ook duidelijk zijn aangegeven, maar ook dat

Nakeuvelen met ’n biertje (Peter van de Heijden,
Jeroen Schuphof, Jelle Busscher & Magnus van
de Meer).

Nakeuvelen zonder bier (Arnold van den Berg &
Ad van der Steen ).

het nog beter zou zijn om het verslag niet pas
tijdens de ALV zelf, maar tenminste een paar
dagen tevoren rond te sturen. Leden hebben er
recht op zich te verdiepen in de cijfers voordat
ze door penningmeester en kascommissie voor
een voldongen feit worden gesteld. Voorts zou
de begroting wat meer “taakstellend” gemaakt
kunnen worden: hoeveel geld maken we nu
vrij voor ledenwerving, onder welke doelgroepen gaan we nieuwe leden zoeken en hoeveel
nieuwe leden schatten we dat de ledenwerving
op zal leveren? Dit laatste komt dan tot uiting in
de inkomsten. Het voorstel van Dennis Thijsen
om een denktank aan te stellen voor ledenwerving wordt warm omarmd door de vergadering
en nog op dezelfde avond (na de vergadering)
blijkt de “denktank ledenwerving” te bestaan uit
Menno ter Veld, Michel van Spankeren, Dennis
Tijsen, Bart van Rijn en Jan-Willem Henfling.
Zelfs de datum en locatie voor de eerste bijeenkomst worden al vastgelegd.

Rondvraag en netwerken
Als laatste punt vraagt het bestuur de leden
om met initiatieven en suggesties te komen.
Vrij komt met de interessante suggestie om een
“smoelenboek” te maken met de NGvA leden.
Per slot kom je de meeste mensen maar eens
per jaar tegen en zo’n boek is dan heel behulpzaam. De ALV reageert zeer positief. Suggesties
worden gedaan over de manier van publiceren
(web of boek), privacy bescherming, uploaden
van portretten etc.

De nieuwe kascontrolecommissie wordt benoemd. Marleen Vrij die per ongeluk vorig jaar
niet werd opgeroepen wordt met applaus weer
binnengehaald. De nieuwe commissie die er
op zal toezien dat vooral de administratie van
kookboeken op orde komt bestaat verder uit
Michel van Spankeren en Menno ter Veld.

Over twee jaar valt een lustrum te vieren. Het
tiende zowaar. De vergadering vindt unaniem
dat Hans Boon de ideale persoon is om van dat
lustrum een feest te maken. Menno ter Veld
benadrukt dat zo’n lustrum ook een goede
gelegenheid zou zijn om een symposium te
organiseren. Over de Nederlandse viskweek
bijvoorbeeld.
De rondvraag leidt niet meer tot nieuwe inzichten en de voorzitter hamert de vergadering af.
We hebben zo efficiënt vergaderd dat we de
dames die de bar zullen bedienen van verre
moeten gaan halen. Het was vooral een zeer
gezellige avond die begon met omegabaars en
eindigde met een rondje aan de bar.
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