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Het Nieuwjaars borreltje van het bestuur in januari j.l. werd door de leden erg gewaardeerd. Ook 
voor het bestuur was het leuk en informatief om te doen. Er werd gevraagd naar wensen van de 
leden; naar een mening over onze website en hoe we ons leden bestand zouden kunnen aanvullen.  
Om meer mensen lid te laten worden van de vereniging werd het volgende geopperd:  diverse 
doelgroepen starten zoals: een groep voor vegetariërs; voor moeders en dochters; voor 
kinderen/jongeren, b.v. op zondagmiddag; overdag voor ouderen. PR -Activiteiten ondernemen zoals  
Hoornse culturele markt: in september staan met een stand; een kookrubriek in de krant starten; of 
het maken van een leuk pr stuk  om uit te delen. 
Ook ten behoeve van de website werden ideeën geopperd om deze toegankelijker te maken voor 
nieuwe leden.   
Richting de menu-commissie werd de wens geuit om meer rekening te houden met de ‘modern 
cuisine’ en meer vegetarische gerechten.  
Alle wensen worden besproken in het bestuur. U hoort hoe het verder gaat. 
 

- In de bestuursvergadering van afgelopen maand heeft het bestuur kennis gemaakt met de 
leden van de technische commissie. Besloten werd om in de zomervakantie de houtrot in de 
kozijnen te gaan vernieuwen. 

- De leden van de technische commissie gaan zich ook buigen over de vraag van de leden hoe 
de verlichting op het werkblad verbeterd kan worden. 

- De prijs om een keer mee te mogen koken als mogelijk toekomstig lid blijft vastgesteld op   
€ 40,00 per persoon per keer.  
 
Aandacht voor de lege plekken :  Op dit moment kunnen we nog steeds nieuwe leden 
gebruiken. Het bestuur roept alle leden op zijn of haar best te doen nieuwe leden te werven. 
  

 

  
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. 
 
 

 

- Kachel/airco uitzetten na de kookavond. Alle spullen op de goede plek terugleggen!  
- Nemen de chefs ook de legen flessen; lege potjes mee….! 
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