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Notulen van de Algemene Ledenvergadering
Datum
Locatie
Aanwezig
Notulen

: Donderdag 11 december 2014, aanvang 18.55 uur
: Kreatief Pakhuis te Zaandijk
: Voorzitter René Blom (RB), Ben Groot (BG), Arjan Dietz (AD), Frans Hogeterp (FH),
Karin Keizer (KK), Marja van Assema (MA), Carla Kalfsvel (CK) alsmede diverse leden.
: Marijke Hoetmer, ALLROUND Office Management BV

1. Inloop en ontvangst met wijnproeverij en tapas
Tijdens de inloop zijn de diverse leden welkom geheten.
2. Opening van de Algemene Leden Vergadering
Na de geslaagde wijnproeverij opent de voorzitter de vergadering. De agenda wordt onveranderd
vastgesteld.
3. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 12 december 2013
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter bedankt Marijke Hoetmer voor het sinds april 2006 notuleren van de
bestuursvergaderingen van Metalektro en de diverse thema-avonden en Algemene Leden
Vergaderingen. Zij heeft aangegeven nu, na 8,5 jaar, met dit werk te gaan stoppen. Vanaf januari 2015
zal iemand anders van Allround de vergaderingen notuleren.
4. Afdrachten werkgroep Opleidingen
AD vertelt dat deze maand het laatste bedrag van de subsidie van de scholingsfondsen A&O en OOM
wordt overgemaakt naar Tetrix. In totaal is € 190.000 subsidie ontvangen van de scholingsfondsen. In
samenwerking met Hilda Kluessien en Jan Leeghwater is dit hele project nu afgerond.
In 2014 is de werkgroep minder bij elkaar geweest dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met
een wijziging in het voorzitterschap. AD en MA gaan in 2015 van start om nieuwe activiteiten vanuit de
werkgroep op te gaan zetten. MA vertelt dat de werkgroep erg schoolgericht was. Komend jaar wordt
meer gekeken naar de behoefte vanuit de bedrijven.
Bij Tetrix is het Techniekplein gerealiseerd. Dit is een lokaal binnen de praktijkafdeling waar hogere
schoolniveaus kunnen gaan instromen. Hier zal het lesaanbod, dat veel theoretischer wordt, op worden
aangepast.
Er is een 3D-printer gekomen. Samen met de Hogeschool van Amsterdam worden hiervoor
onderwijsprogramma’s ontwikkeld voor verschillende niveaus, waaronder MBO. Verder zijn er nieuwe
laptops en CabCams gekomen, zodat de leerlingen op een moderne manier kunnen worden
aangestuurd. MA roept de leden op om eens een kijkje te komen nemen bij het Techniekplein.
Op de bovenverdieping bij Tetrix is nu Food en Processtechniek gevestigd; er is een prakticumruimte
gemaakt. In september is hier een opleiding gestart. Verder huurt het ROC een deel van de verdieping
om theorielessen te geven.
AD vertelt verder dat er nog gezocht wordt naar een bedrijf dat wil deelnemen aan de werkgroep
Opleidingen. RB vult aan dat vanuit de klankbordgroep geprobeerd wordt om de opleidingen meer aan
te laten sluiten bij de bedrijven; om zo de stageplaatsen te kunnen verspreiden over het jaar waardoor
het makkelijker wordt om leerlingen te plaatsen. Doordat de KvK zich teruggetrokken heeft uit het
overleg was een tijd niet duidelijk waar de coördinatie lag. Onlangs is er een nieuw overleg geweest
met het onderwijs. Hieruit is voortgekomen dat de klankbordgroep door blijft gaan met haar
werkzaamheden. Metalektro wordt door de diverse partijen duidelijk gezien als een aanspreekpunt.
Afdracht werkgroep Samenwerken en Communicatie
BG vertelt dat de Metalektro Cafés, die een goede opvolger leken voor de thema-avonden, uiteindelijk
toch geen succes bleken te zijn. In april is de bijeenkomst gecancelled vanwege te weinig
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aanmeldingen. Er is een onderzoekje gedaan onder de leden. De respons was over het algemeen dat
men zeer zeker het nut ziet van de vereniging en men zich graag daardoor laat vertegenwoordigen,
maar dat men weinig tijd heeft om zelf iets te doen.
De bijeenkomst bij Meyn in september was succesvol. Een bedrijfsbezoek blijkt toch beter aan te slaan.
Het blijft voor het bestuur een lastige opgave om de betrokkenheid van de leden te verbeteren. Het
bestuur staat open voor ideeën hierover.
In 2013 is gestart met het gezamenlijk inkopen bij Veiligheid 4-All. BG weet niet hoeveel animo er op dit
moment voor is. Hilda Kluessien meldt dat Duyvis hier gebruik van maakt. Een nadeel is dat er nog
geen trainingen hebben plaatsgevonden in Zaandam. De mensen moeten nu nog naar Hoorn. MA
bevestigt dit en vult aan dat er te weinig aanmeldingen zijn om een training in Zaandam te starten.
Bedrijven blijven vaak liever bij hun eigen aanbieder.
In 2014 zijn twee goed gevulde nieuwsbrieven uitgegeven, alleen nog in een digitale versie. RB roept
de leden op om kopij aan te leveren voor de nieuwsbrief.
FH is druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe website. De proefversie is klaar. FH verzoekt de
leden om bedrijfsfoto’s aan te leveren voor de website. HK zal wat foto’s aanleveren. In het eerste
kwartaal 2015 zal de site live gaan.
Actieplannen voor 2015: een paar bedrijfsbezoeken, 2 à 3 nieuwsbrieven en het vervolmaken van de
nieuwe website.
5. Financiële afdracht 2013 en opvolging penningmeester
RB vertelt dat KK inmiddels het penningmeesterschap heeft overgedragen aan Carla Kalfsvel.
KK deelt het financiële verslag 2013 uit. Zij vertelt dat de kascontrolecommissie bestond uit Jan Willem
Kaaijk en Kees Horstman. Beiden willen in 2015 ook weer de kascontrole voor 2014 uitvoeren.
Er zijn geen vragen over het financiële verslag.
De vergadering verleent décharge aan de penningmeester.
6. Afscheid van bestuursleden Karin Keizer en Ben Groot
Naast Karin gaat ook Ben Groot stoppen als bestuurslid. Zijn drukke werkzaamheden noodzaken hem
hiertoe. RB bedankt Karin en Ben met een boeket bloemen voor hun jarenlange inzet voor Metalektro.
RB heet Marja van Assema en Carla Kalfsvel welkom in het bestuur. Beide hebben al een aantal
vergaderingen bijgewoond en Carla heeft het penningmeesterschap inmiddels geheel van Karin
overgenomen.
RB deelt mee dat Gerrit Aafjes zich wellicht als bestuurslid wil gaan inzetten voor Metalektro. Hij vraagt
of hier op voorhand bezwaar tegen is. De vergadering ziet hier geen bezwaar in.
7. Rondvraag
Jan Willem Kaaijk merkt op dat hij signalen heeft ontvangen dat Metalektro niet meer zo zichtbaar is
voor de leden; de vereniging komt wat ingedut over. Hij vraagt zich af of communicatie via social media
(Twitter, Linked-in, e.d.) misschien de aangewezen weg is om dit te verbeteren. Wat vaker korte
berichtjes versturen kan de zichtbaarheid verbeteren. RB denkt dat dit met de nieuwe website
makkelijker zal kunnen. Dit punt wordt meegenomen naar de eerstvolgende bestuursvergadering.
Jan Willem Kaaijk zal voor de nieuwsbrief een stukje schrijven over een virtueel leerprogramma voor
leerbedrijven, ontwikkeld door het Regiocollege. Dit virtuele leerprogramma heeft veel voordelen voor
de leerlingen en het neemt de leraren werk uit handen. Het programma zou starten in september, maar
daar is niets van terecht gekomen. Er blijkt geen geld meer voor te zijn.
De heer Dorjee vertelt hierover dat er vanuit het Regiocollege geen belangstelling voor was. Het
programma is volgens hem sterk achterhaald. Veel klachten vanuit het bedrijfsleven betreffen de
beperkte produktkennis van de leerlingen. Hij vindt dat er wordt/is uitgegaan van een te laag niveau.
Afgesproken wordt dat Jan Willem Kaaijk over dit onderwerp contact opneemt met het bestuur.
8. Sluiting met aansluitend een buffet
RB sluit de vergadering om 19.50 uur, dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en nodigt de leden uit
voor het buffet. Hij deelt mee dat Metalektro de kosten voor het buffet voor haar rekening neemt.
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