Verslag
van de digitale Ledenvergadering VKGO
gehouden op 26 november 2020 om 15:30 uur via MS Teams
Aanwezig:
Toob Alers
Norbert van Schie
Henk Oosterhuis
Rob Ebben
Niels Postma
Mark Bonenkamp
Frans Dekker
Peter Tegel
Natasja Kastelein
Gijs den Hertog
Rob Pekelharing
Johannes de Kuiper
Patrick Peters
Eric Sande
Frans van Meltvoort
Gerrit Riezebos
Arian van Duijne
Bart Lauwaert
Erik Leemhuis
Marco den Engelsman
Carlo Siebers
Paul Bosveld
Henk Griffioen
Bianca de Jong-de Vries

Buro Toob, voorzitter
Drukkerij de Bij, penningmeester
The Online Factory, bestuurslid
VG Print, bestuurslid
Tapp.online, bestuurslid
Vogelaar Groep, bestuurslid
Bron Groep
Dienstencentrum B.V.
Dortland en Van Beem
Dravik
Drukkerij Imprimo
Drukkerij Kuiper
Drukkerij Peters Amsterdam BV
Drukkerij van de Sande BV
Drukkerij van Meltvoort
Drukkerij Riezebos BV
Flyeralarm
Grafische Groep Matthys
IMAGO print, sign & display
PRstory
Siebers Printing+
Drukkerij Contrast
Notulist

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2.
Vaststelling verslag Ledenvergadering d.d. 21 november 2019
Het verslag van 21 november 2019 wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.
3.
Presentatie van de ‘VKGO’
Ingeleid door een terugblik op 2020 en de marktontwikkelingen presenteert de voorzitter de
resultaten van de aanpak die het bestuur heeft geformuleerd in haar bestuursvergaderingen.
De ledenadministratie gaat met 10 leden achteruit. In 2019 153 in 2020 130 leden en straks in
2021 120 leden.
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Het coronavirus heeft ook in Nederland gezorgd voor flinke veranderingen. Helaas heeft de
vereniging weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. Er was een goed jaarprogramma in
elkaar gezet maar er kon maar één bijeenkomst doorgaan namelijk het bedrijfsbezoek aan
Probo in Dokkum op 11 februari 2020. Het was een goed bezochte bijeenkomst. Probo heeft
een Indrukwekkende productiehal. Aansluitend het bezoek aan Probo waren we uitgenodigd
bij de Brouwerij Dokkum waar we met de leden de dag gezellig afgesloten hebben met een
hapje en een drankje.
Met betrekking tot de UITLEG zal de jaaruitgave binnenkort worden gepubliceerd.
4.
Bestuurssamenstelling
Per 1 april 2020 is Brenda van Poecke uit het bestuur getreden. Zij is een andere functie/baan
aangegaan waardoor zij niet meer kon deelnemen in het bestuur.

Rob is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Henk is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Norbert is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. De functie van penningmeester komt
hiermee beschikbaar. Rob Ebben zal de functie als penningmeester overnemen. De voorzitter
geeft aan dat er op een ander moment gepast afscheid genomen zal worden van Norbert als
bestuurslid en penningmeester. Vanuit de leden volgt een groot applaus voor de gedane
werkzaamheden van Norbert.
Toob is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Het secretariaat wordt tot en met heden gedaan door Bianca werkzaam bij APPR Hét
Brancheburo. Echter heeft Bianca aangegeven haar dienstverband bij APPR per 1 december
a.s. te hebben beëindigd. Dit bericht kwam tegelijk met het bericht van het bestuur dat het
bestuur besloten heeft het contract met APPR Hét Brancheburo per 31 december 2020 te
zullen beëindigen. De voorzitter geeft een korte toelichting waarom het bestuur gekozen heeft
om geen secretariaatsbureau meer aan te willen houden. De werkzaamheden van Bianca
zullen voor een gedeelte overgenomen worden door Henk Grifioen. Henk Grifioen is al jaren
werkzaam geweest in de grafische sector. Tevens zal ook het bestuur het e.e.a. zelf gaan
oppakken. In de bestuursvergadering van 20 januari 2021 zal dit verder worden besproken en
vastgelegd.
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5.
Informateur VKGO
In 2019 is gekozen door het bestuur voor model d ‘Nieuwe zolen, leer, instapmodel met
gekleurde veters’. Kortweg ‘vloeibaar verenigen’. De leden zijn hiermee akkoord gegaan in de
ledenvergadering van 2019. 2020 zou een oriëntatiejaar zijn. Het vloeibaar verenigen zou
verder uitgewerkt worden. Door het bestuur is hiervoor een kopgroep aangesteld die een
eerste verkenning zouden doen wat weer teruggekoppeld zou worden richting de informateur.
Helaas door de komst van het coronavirus is de bijeenkomst eerder dit jaar met een zestal
verenigingen geannuleerd. Hierdoor is binnen het bestuur besloten om het verkennen uit te
stellen tot 2021. In 2021 zal de verkenning, afhankelijk van de coronamaatregelen, weer
verder worden opgepakt.
6.
VKGO 2021
Hopelijk kunnen er in 2021 weer activiteiten worden georganiseerd. De VKGO blijft een
inspiratie vereniging met een sterk netwerkkarakter. De selfcaredag blijft een jaarlijks
hoogtepunt en hopelijk kan er in 2021 weer een selfcaredag georganiseerd worden. De
drukwerketalage blijft in ontwikkeling, het is een belangrijk verbindingscomponent. In 2021
zullen er ook weer 6 bestuursvergaderingen gaan plaatsvinden. Het volledige programma voor
2021 zal in de eerstvolgende bestuursvergadering van januari 2021 verder worden besproken.
7.
Financiën
De jaarrekening 2019 wordt doorgenomen. Er zijn geen bijzonderheden te melden. De posten
zijn allemaal wel redelijk conform de begroting. De vergadering wordt gevraagd om in te
stemmen met het advies van de Kascommissie en het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De cijfers t/m 1-9-2020 alsmede begroting 2021 wordt doorgenomen. De cijfers en de
begroting worden toegelicht. In 2020 zijn weinig bijzonderheden te melden. Het is een apart
verenigingsjaar met zo weinig activiteiten. In 2020 zijn er enkele kosten gemaakt voor
activiteiten die op het laatste moment vanwege de coronamaatregelen zijn geannuleerd.
Frans van Meltvoort vraagt zich af wat de post ‘corona additionele kosten’ inhoudt. Rob geeft
aan dat dit de korting van 25% op de contributie bevat. Het bestuur heeft namelijk besloten
om de leden een eenmalige korting van 25% te geven op de contributie van 2021. De
contributie is € 260,- excl. Btw. Voor 2021 wordt dit dan € 260,- minus 25% € 65,- is € 195,excl. Btw. De vergadering wordt gevraagd of men hiermee akkoord kan gaan. De vergadering
gaat hiermee akkoord.
Tevens wordt de vergadering gevraagd akkoord te gaan met de begroting 2021. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Aan de vergadering wordt gevraagd wie zich kandidaat wil stellen voor het vormen van de
kascommissie voor de controle van de cijfers over 2020. De voorzitter wijst Natasja Kastelijn en
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Gijs den Hartog aan en vraagt aan hen of ze beiden willen deelnemen aan de kascommissie
2021. Zowel Natasja als Gijs gaan hiermee akkoord en zullen het boekjaar 2020 controleren.
8.
Rondvraag
Frans van Meltvoort: Hij wil graag iedereen bedanken die een rol heeft gespeeld in zijn
rechtszaak tegen Smikhouse. Hij geeft aan de rechtszaak te hebben gewonnen. Tevens meldt
Frans dat hij zijn pand in Veghel verkocht heeft.
9.
Sluiting
De vergadering wordt afgesloten met een digitale borrel. De voorzitter bedankt de aanwezigen
voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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