Metalektro Zaanstreek
Postbus 196
1500 ED Zaandam
website www.metalektro-zaanstreek.nl
e-mail info@metalektro-zaanstreek.nl

Notulen van de Algemene Ledenvergadering
Datum
Locatie
Aanwezig
Afwezig
Notulen

: Donderdag 10 december 2015, aanvang 17.00 uur
: Meyn Food Processing Technology B.V. Westeinde 6, 1511 MA Oostzaan
: Voorzitter René Blom (RB), Arjan Dietz (AD), Frans Hogeterp (FH), Carla Kalsvel (CK),
alsmede diverse leden.
: Marja Verveen-Van Assema (MA)
: Ans Bruinsma, ALLROUND Office Management BV

1. Opening van de Algemene Leden Vergadering
De voorzitter opent om 17.00 uur de Algemene Leden Vergadering. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 11 december 2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de vorige notuliste, Marijke Hoetmer.
3. Verslag door commissie Opleidingen
AD vertelt dat de werkgroep Opleidingen on hold is gezet en dat in het bestuur de opleidingstaken zijn
besproken. Dit is gedaan, omdat bleek dat er weinig animo was voor de werkgroep opleidingen en er
weinig onderwerpen te bespreken waren. Opleidingstaken worden daarom nu in het bestuur
besproken, ook mede vanwege het feit dat Marja nu ook in het bestuur zit. Lydia de Vries leest in het
verslag van de vorige jaarvergadering dat meer gekeken zou worden naar de behoefte van de
bedrijven. AD geeft aan dat er weinig behoefte bleek te zijn. In het verleden heeft de werkgroep samen
met OOM en A&O aandacht besteed aan het subsidietraject voor het Techniekplein. Op dit moment
speelt er echter weinig en de zaken die wel spelen rondom opleidingen worden door MA in het bestuur
opgepakt. Bovendien kwamen de mensen uit de werkgroep Opleidingen elkaar ook tegen op andere
plaatsen waardoor er overlap was. Indien nodig kan de werkgroep Opleidingen altijd weer nieuw leven
worden ingeblazen. RB vult aan dat Metalektro Zaanstreek zich blijft inspannen voor het onderwijs. Ben
Groot geeft aan dat verschillende bedrijven een bijdrage hebben geleverd aan de aanschaf van het
Keller systeem en het zou leuk zijn als deze bedrijven een terugkoppeling krijgen over het resultaat
hiervan en hoe het programma werkt. RB merkt op dat er eerst wat opstartperikelen waren en vraagt
Jo Frijns naar de huidige stand van zaken. Jo Frijns zegt dat het programma inmiddels draait, maar dat
het misschien handig is om een paar maanden te wachten met de terugkoppeling totdat de deelnemers
hier voldoende mee hebben geoefend. Jan Willem Kaaijk geeft aan dat vanuit de school de
communicatie wat beter zou kunnen, omdat steeds vanuit het Regiocollege is aangegeven dat er een
persmoment zou komen. Hij heeft ook gevraagd om op de vergadering een demonstratie te geven voor
de Metalektrobedrijven. Het is jammer dat de bedrijven die een financiële bijdrage hebben geleverd
helemaal niets mee gehoord hebben. Jo Frijns hoort nu voor het eerst dat de bedrijven het plezierig
zouden vinden een demonstratie te krijgen. Ben Groot zegt dat dit alsnog kan plaatsvinden. RB denkt
dat het goed is even te wachten tot het systeem echt goed is geïmplementeerd bij het ROC voordat
een demonstratie wordt gegeven.
Verslag door commissie Samenwerken en Communicatie
FH laat de nieuwe website van Metalektro Zaanstreek zien (www.metalektro-zaanstreek.nl).
De leden en belanghebbenden worden opgeroepen om hun eigen gegevens op de website goed te
controleren en eventuele mutaties aan te passen door in te loggen (eerste woord van bedrijfsnaam) en
als men dan klikt op “wachtwoord vergeten” krijgt men per email een wachtwoord toegestuurd. Mocht
dit problemen opleveren kan men dit aan FH doorgeven via info@metalektro.nl. Ook eventuele kopij
kan naar dat mailadres gestuurd worden. In de volgende nieuwsbrief wordt ook aandacht besteed aan
de nieuwe website. Belangrijk is dat leden ook leuke info voor de website doorgeven. Jan Willem Kaaijk
stelt voor om als er nieuwe nieuwsitems zijn dit aan de leden per email te communiceren, zodat de
vereniging wat zichtbaarder wordt.
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4. Financiële afdracht 2014 en décharge penningmeester

Bevindingen van de kascontrolecommissie bestaande uit Jan Willem Kaaijk en Kees Horstman.
Jan Willem Kaaijk licht toe dat de financiële zaken weer bijzonder goed verzorgd waren en alle
bedragen kloppen. Er is geen enkel bonnetje gevonden dat aanleiding tot vragen gaf en de
kascommissie stelt daarom voor de penningmeester te dechargeren. RB concludeert dat de
vergadering décharge verleent aan de penningmeester.


Benoeming kascontrolecommissie 2015.
Jan Willem Kaaijk en Kees Horstman willen in 2016 ook weer de kascontrole voor 2015 uitvoeren.



Presentatie cijfers 2014 door de penningmeester Carla Kalfsvel
CK licht toe dat zij zich het afgelopen jaar het financiële programma eigen moest maken. Alles is
gelukt en als iemand nog vragen heeft dan kan zij deze beantwoorden.

5. Rondvraag
RB meldt dat hij niet meer werkzaam is binnen de metaal, maar hier wel als voorzitter voor het
Metalektro cluster staat. Dit is niet echt wenselijk, en daarom zou het handiger zijn als het
voorzitterschap over genomen kan worden. RB is bereid voorzitter te blijven totdat een nieuwe
voorzitter is gevonden. Geconcludeerd wordt dat er onder de aanwezigen niemand is die het
voorzitterschap op zich wil nemen. Naast het feit dat wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter, wordt
ook gezocht naar uitbreiding van het bestuur. Sowieso zou er met het huidige bestuur eigenlijk een lid
bij moeten. Daarnaast gaat MA binnenkort met zwangerschapsverlof en komt niet meer in haar oude
functie bij Tetrix terug, maar krijgt een marketingfunctie en wil daarom niet langer aan het Metralektro
bestuur deelnemen. In de vorige jaarvergadering heeft RB gezegd dat Gerrit Aafjes zich wellicht voor
het bestuur van Metalektro wil inzetten, maar hij heeft nu besloten dit niet te doen. Misschien kan de
opvolger van MA binnen Tetrix tot het bestuur toetreden, maar er is nog geen opvolger. Als RB geen
voorzitter meer is, dan neemt hij ook geen deel meer aan de Klankbordgroep en wil hier dan zijn
opvolger voor voordragen. Jan Koomen staat niet onwelwillend tegenover het feit om toe te treden tot
het Metalektro bestuur, maar niet als voorzitter.
Lydia de Vries vraagt of Metalektro van plan is om inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren. Er is
namelijk ooit een poging gedaan om iets te organiseren rondom duurzaamheid of maatschappelijk
verantwoordelijk ondernemen. Dit is toen niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. Zij zou
vanuit de Kamer van Koophandel wellicht een koppeling kunnen maken met een andere club
ondernemers die zich met duurzaamheid bezighouden.
RB zegt dat Metalektro regelmatig verzoeken krijgt voor presentaties. Lastig is echter de leden te
betrekken. Lydia denkt bijvoorbeeld aan een samenwerking met Duurzaam aan de Zaan en vraagt of
Metalektro ook nog samenwerkt met ICT Zaanstreek. RB antwoordt dat men van elkaars bestaan af
weet, maar verder niet samenwerkt. AD tracht momenteel wel de samenwerking met de
Procestechniek groep wat meer tot stand te brengen en heeft hierover contact met Michel van
Wijngaarden.
6. Sluiting
RB sluit de vergadering om 17.45 uur en bedankt AD voor het beschikbaar stellen van de
vergaderruimte en iedereen voor zijn/haar inbreng en nodigt de leden uit om naar de Kookfabriek te
vertrekken om gezamenlijk het diner te bereiden.
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