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In de afgelopen maanden heeft het nieuwe bestuur de werkzaamheden van het oude bestuur 
overgenomen. Het leek ons een goed plan regelmatig een Nieuwsbrief aan alle leden te sturen, zodat 
iedereen op de hoogte blijft wat er zich in de kookclub afspeelt.  

Voorstellen: Berthe van Engen-Buur, nieuwe voorzitter, is al jaren lid van de kookclub. Zij kookt op 
de 3e donderdag. Zij heeft jarenlang gewerkt in de eerstelijnsgezondheidszorg als coach en 
projectleider. Jim Kampfraat, nieuwe secretaris is werkzaam als financial controller. Samen met 
Pieter Wissekerke, menucommissie en Hans Jonker, penningmeester, vormen wij het bestuur.  
Oproep nieuw bestuurslid: De statuten schrijven voor dat het bestuur uit 5 mensen dient te bestaan. 
Er is plek voor nog een bestuurslid. We zouden het bestuur graag willen aanvullen met iemand, die 
verstand heeft van PR en marketing. Heeft U belangstelling meldt u dan bij de voorzitter,  
ghmvanengen-buur@planet.nl of bij onze secretaris. 
Contributieverhoging met ingang van 01-02-2019:  In de Algemene Ledenvergadering werd een  
contributieverhoging door het bestuur voorgelegd aan de leden. De aanwezige leden gingen akkoord 
met het voorstel: een verhoging van de contributie met ingang van 1 februari 2019 tot € 375 (i.c. 
wordt  eind januari 2019  € 200 geincasseerd) en met ingang van 1 september 2019 tot € 400 per 
jaar. Dit is de  eerste contributieverhoging sinds 10 jaar. De kosten van onderhoud en de gestegen 
kosten van de inkoop maken het noodzakelijk de contributie te verhogen. 
AVG ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De website dient te worden 
aangepast conform de regels van de AVG. Op dit moment is Dick van der Biezen in samenwerking 
met het bestuur druk bezig dit voor elkaar te krijgen. Binnenkort ontvangt u het reglement, dat geldt 
voor onze kookvereniging via de mail. Dit reglement zal eveneens op de website worden geplaatst.  
Lege plekken :  Op dit moment kunnen we nog nieuwe leden gebruiken. Op  de 1e en 4e woensdag is 
een volledige groep beschikbaar. Het bestuur roept alle leden op zijn of haar best te doen nieuwe 
leden te werven. Om in de toekomst gerichte acties te kunnen uitvoeren willen we graag inzicht 
hebben in de leeftijdsopbouw van de vereniging. Bij de groep-afrekenstaat januari 2019 is een kolom 
geboortedatum toegevoegd. Willen alle leden hun geboortedatum hier invullen? 
 

  
De menucommissie is op dit moment, in overleg met groep 12, bezig een aantal avonden met een 
speciaal kook thema voor te bereiden. Mocht u meer menu suggesties hebben, neem dan contact op 
met Pieter Wissekerke, pieterwissekerke@gmail.com , lid van de menucommissie. 
 

 

- Wil iedereen de kachel/airco uitdoen na de kookavond 
- Nemen de chefs ook de lege flessen en de lege potjes mee….! 
- Het is prettig voor de volgende groep als alle spullen op de goede plek liggen. 

 
 

Het bestuur wenst u gezellige feestdagen met veel kookplezier en hoopt in het nieuwe jaar 
met u het glas te heffen tijdens uw eerste kookavond. 

 

VANUIT HET BESTUUR:   
 
 
 
  

VANUIT DE MENUCOMMISSIE: 

NOG AANDACHT VOOR ………: 
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