Notulen Teams-ledenvergadering - 18 januari 2020
Locatie:
Aanvang:

Digitale vergadering via Teams-meeting
16:00 uur

Aanwezig: Arie Willem Vermeij , Marcel Hompe , Martin van Staveren, Alex Huijgenbosch,
Monique Janson, Frans Tesselhof, Sander Nordsieck, Christian van Staveren, Jos
Engelbertink, Jim van der Hoff, Hugo Ouwehand, Leo van der Lubbe, Henk Groot, Wim en
Lisette de Zoete, Ralph van der Meulen, Stijn Krenning
Afwezig met kennisgeving: Maarten Setten van der Meer, Dick Noteboom, Michel Pos
Het duurde even voordat iedereen zich goed aangemeld had.
Opening:
Arie Willem opent de vergadering om 16.30 uur via Teams Meeting en heet iedereen
welkom.
De jaarcijfers worden aan de hand van een overzicht van commentaar voorzien door AW.
Vragen leden:
Marcel: Tovari heeft nog niet betaald en hij wil weten wat acties ondernomen zijn.
AW geeft aan 3x mail en 2x gebeld.
In de (keerst)mand zat ook iets van Tovari die hebben daar een factuur voor gestuurd
maar die heeft AW nog niet betaald i.v.m. het sponsorgeld dat nog niet betaald is.
Marcel stelt voor dat hij 1x David belt en dan vraagt hoe het zit met sponsorgeld en of
Tovari nog wat voor ons wil betekenen
Geen vragen meer over de cijfers.
Kascontrolecommissie:
Actie: Jim en Christian krijgen de gegevens dit jaar via de mail van AW en controleren zo of
alles klopt. Vanwege de Coronaregels is bij elkaar komen niet zo’n goed idee. Als er vragen
zijn, kunnen ze die bij AW stellen
AW neemt de jaaragenda door.
De datums kloppen niet meer, maar er zijn hele leuke ideeën en plannen voor als we wel
weer bij elkaar mogen komen
AW vond het heel fijn om de leuke reacties te horen van iedereen voor de mand die bezorgd
is.
Marcel geeft aan dat het jaardiner waarschijnlijk niet meer bij Mr. Mofongo kan
plaatsvinden, omdat Bram daar misschien weg is.
AW vraagt of iemand een ander adres weet. Men denkt er nog over na.
Secretariaat: Société des Maîtres d’Hôtel, Langesteeg 12a, 8355 BZ Giethoorn
secretariaat@smhsociete.nl 0653490131

Maandag 25 januari is de Portproeverij via Zoom en die zit vol.
Portflessen zijn via de post gestuurd naar de deelnemers.
Marcel geeft aan om 15 min vóór de tijd al in te kunnen schakelen dan is iedereen op tijd.
Deze meeting wordt via Fourcroy geregeld.
Actie: AW zal hierover contact opnemen met Peter Olree.
Marcel heeft Betty Koster gesproken en zij wil tegen kostprijs een digitale masterclass
verzorgen over kaas. Kan op dezelfde wijze als de portproeverij: vooraf aanbetalen en dan
stuurt zij kaaspakketje op naar deelnemers. Leuk idee. Datum volgt nog
Actie: Marcel
De MeesterVakgekPrijs is gewonnen door Christian.
Hij wint een magnum Ladouchette Baron de L, die bij de eerstkomende Meet & Eat wordt
open getrokken.
Sander is 2e geworden en hij maakt voor volgend jaar de vragen voor MVP, omdat Christian
al een keer gewonnen heeft.
DE MVP verliep via Kahoot met meerkeuzevragen. Je kon per vraag meteen zien wie er
bovenaan stond en of je zelf de vraag goed had beantwoord. Hoe sneller je het goede
antwoord gaf, hoe meer punten je kreeg. Was leuk om te zien en te doen.
Rondvraag:
Alex: op de site staan nog niet juiste gegevens over sponsoren.
Actie: Aw geeft aan dat er naar gekeken gaat worden. Sligro is geen sponsor meer.
Leo: vraagt of het mogelijk is om eigen gegevens te wijzigen.
AW zegt dat kan niet omdat we daar in het verleden voor hebben gekozen. Doet een bureau
en elke wijziging kost geld. We zorgen dat website op orde blijft, maar we gebruiken deze
bijna niet. Veel gaat via app of facebook
Actie: AW website zo goed mogelijk bijhouden.
Marcel vraag: kan alleen dat externe bedrijf de site aanpassen? Antwoord AW ja
AW aanpassingen staan er binnen een dag goed en snel op.
Henk vraag: What’s app . Staan ddaar alleen nog leden of ook nog de sponsoren?
Marcel kijkt na en er staan nog op Peter Olree van Fourcroy.
Sidney Mossel en Sacha worden eraf gehaald.
Marcel en Ari Bijkerk zijn de beheerders van What’s app.
Dit wordt gewijzigd in Martin en Monique.
AW sluit de vergadering.
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