
 
 

Verslag van de - vanwege Corona - uitgestelde algemene ledenvergadering 2021) van de vkgo, nu 
gehouden op donderdag 10 maart 2022 bij Veldhuizen Grafisch Effect te Barneveld. Aanvang ca. 
16.00 uur. 
(Oorspronkelijke datum 17 november 2021, 17.00 uur). 

Aanwezig:  

Antoine Haggenburg, DPN Rikken Print BV 
Remco de Klaver, BrinkOmega 
Natasja Kastelein, Dortland en Van Beem 
Paul Bosveld, drukkerij Contrast 
Gerard Veldhuizen, Veldhuizen Grafisch Effect 
Annemarie en David Zaal, Drukkerij Hazet 
Johannes van der Stouwe, Drukkerij Kuiper 
Riëtte en Frans van Meltvoort, Drukkerij Van Meltvoort 
Gerrit Riezebos, Drukkerij Riezebos 
Bart Lauwaert, Grafische Groep Matthijs 
Erik Leemhuis, IMAGO Print, Sign & Design 
Herman de Rooij, Palteam 
Casper van Schoonhoven, Schoonhoven reclamestudio – zeefdrukkerij 
Jill en Henk Oosterhuis, The Online Factory 
Jos de Jong, Veolia Papier Recycling 
Gijs den Hertog, Dravik 
Niels Postma, Tapp.online (via digitale verbinding) 
Peter Luit, PRstory 
Henk Griffioen, secretariaat vkgo 

1. Opening en mededelingen. 
Vicevoorzitter Henk Oosterhuis opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de 
aanwezige leden en dank aan de gastheer Gerard van Veldhuizen. De opkomst stemt 
tevreden, ondanks dat er vanwege Corona-ziekteverschijnselen toch nog enkele afmeldingen 
zijn. 
Helaas is voorzitter Toob Alers ook niet aanwezig. Vanwege gezondheidsredenen kan hij er 
niet bij zijn. Op dit moment ligt hij in het ziekenhuis in afwachting van een zeer ingrijpende 
hartoperatie. De vergadering wenst hem een voorspoedige ingreep en straks een goed 
herstel. Afgesproken wordt dat de aanwezigen vanuit het secretariaat informatie krijgen over 
het ziekenhuis waar hij verblijft. Via Twitter laat Toob af en toe nog wat van zich horen 
Penningmeester Niels Postma is niet aanwezig vanwege Corona, maar woont de vergadering 
digitaal bij. En zal straks bij zijn agendapunten nog het woord krijgen/nemen. 
De agenda en bijhorende stukken staan op de website vkgo en waren daar te downloaden. Er 
is ter vergadering nog wel een papieren agenda uitgereikt. 
 

2. Verslag ledenvergadering 26 november 2020 
De voorzitter neemt puntsgewijs de agenda door. De aanwezigen hebben geen op- of 
aanmerkingen en dus wordt het dienovereenkomstig vastgesteld met dank aan de 
toenmalige notulist 
 

3. Terugkoppeling over beleid en activiteiten 2020 en 2021 
Het jaar 2020 was voor een groot deel een Coronajaar en dat betekende dat er slechts één 
‘live’ bijeenkomst was in februari in Dokkum. Andere geplande evenementen zijn afgelast, 



 
 

soms met extra kosten. De algemene ledenvergadering werd digitaal gehouden. 
In 2021 werkte Corona ook weer tegen voor wat betreft het houden van bijeenkomsten. In 
het 2e halfjaar waren 2 bijeenkomsten mogelijk: op 26 augustus bij Drukkerij Kuiper (zeer 
informatief en gezellig) en een top geslaagde Selfcaredag op 16 september. 
Het bestuur vergaderde vooral digitaal, er was slechts 1 ‘live’ bestuursvergadering. 
 

4. Vloeibaar verenigen, stand van zaken en toekomst. 
In de loop der tijd zijn er de nodige gesprekken geweest, maar er is vooralsnog geen 
geschikte route gevonden. Er is o.a. gesproken met de Vereniging van Nederlandse 
Handboekbinders. Het bestuur is van mening dat deze groep veel te ver afstaat van vkgo-
ondernemers. Ook is er gesproken met het KVGO. Dat is zelf bezig met een veranderproces 
en het bestuur vkgo wil eerst die resultaten afwachten. 
Vooralsnog blijven we dus als zelfstandige club doorgaan, Er worden jaarlijks ca 4 
bijeenkomsten gepland gericht op het netwerken, elkaar ontmoeten en kennis delen.  De 
toekomst vkgo hangt ook met name af van de bereidheid van de leden om actief deel te 
nemen in de organisatie.  
De gedachte is om aanpalende verenigingen uit te nodigen voor de activiteiten: 
vertegenwoordigingen van het bestuur als gratis gast en leden van die verenigingen tegen 
betaling. Op die wijze kan men elkaar beter leren kennen. 
 

5. Bestuurssamenstelling. 
Er zijn 2 vacatures en er is een rooster van aftreden dat in de volgende algemene 
ledenvergadering aan de orde komt: 
Niels Postma (penningmeester): aftredend najaar 2022. 
Henk Oosterhuis (vicevoorzitter): najaar 2023. 
Toob Alers (voorzitter): najaar 2023. 
Helaas hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld en de vicevoorzitter doet de 
dringende oproep om zich hiervoor te melden. 
De vicevoorzitter merkt op dat zowel voorzitter Toob Alers als hijzelf bereid zijn terug te 
treden. Zij doen dit nu inmiddels al vele jaren en er zal toch eens een wisseling van de wacht 
moeten komen. Het is een leuke activiteit, vraagt wat tijd, maar ook niet heel veel. Een 
aantal bestuursvergaderingen, al dan niet digitaal, en het organiseren van een van de 
bijeenkomsten. 
Vanuit de vergadering komt de suggestie om met een soort van ambassadeurs te gaan 
werken, zij kunnen dan één of enkele bijeenkomsten voor hun rekening nemen. Ook zouden 
de leden gevraagd kunnen worden tips te geven voor interessante bedrijfsbezoeken. Het 
bestuur neemt deze optie graag mee. 
Al pratend over de mogelijkheden wordt de vraag gesteld hoe het kan dat er vorig jaar 2 
bestuursleden onverwacht zijn afgetreden, zeker omdat dit ‘verse’ leden zijn. De 
onduidelijkheid die daarover is ontstaan maakt de aarzeling om een bestuurstaak op zich te 
nemen groot. De leden verwachten van het bestuur transparantie. Nu is het beeld ontstaan 
dat er weinig speelruimte is voor nieuwkomers (genoemd worden een ‘voorzittershow’, 
onduidelijkheid financieel beleid, afremmen van andere initiatieven) en dat er dus sprake is 
van dominantie. De vicevoorzitter probeert hier een antwoord te geven. Qua persoonlijke 
drive zijn er nogal wat verschillen geweest, de gesprekken daarbij heeft hij niet bijgewoond. 
V.w.b. het financieel beleid is het zo dat leden altijd een afspraak kunnen maken voor inzicht. 
Een aantal klussen voor de vereniging wordt inderdaad gedaan door de bedrijven van de 
bestuursleden met bijhorende factuur. Dat geeft korte en snelle werklijnen en maakt 
vrijwilligerswerk efficiënt. Het afremmen komt ook niet herkenbaar over, het bestuur is blij 
met diverse initiatieven, die dan wel volgens afspraak moeten worden uitgevoerd.  Al met al 



 
 

kan hij hier niet naar tevredenheid van de leden duidelijkheid brengen. Vanuit het 
secretariaat wordt gemeld dat er zeker een bemiddelingspoging is geweest maar zonder 
resultaat. Uiteindelijk is er door de beide bestuursleden gezegd dat als de andere door 
wilden gaan, zij wel terug zouden treden. Zij wensten wel het lidmaatschap direct te 
beëindigen. Daarbij is afgesproken dat er vanuit beiden zijden geen inhoudelijke 
geschilpunten naar buiten zouden worden gebracht. Aldus is het gebeurd.  
De in 2020 afgetreden penningmeester heeft zijn lidmaatschap in de loop van 2022 
opgezegd. 
De vergadering legt zich uiteindelijk bij deze uitleg neer, maar stelt wel dat de genoemde 
transparantie verbeterd dient te worden. 
De eindconclusie rond dit agendapunt is dat er nu geen nieuwe bestuurskandidaten zijn. 
Maar de verenigingskar moet wel worden getrokken. En zeker nu we met een wat langere 
uitval van de voorzitter te maken krijgen.  
 
Het bestuur krijgt het advies mee om een plan B op te stellen dat neerkomt op opheffing van 
de vereniging. Dit in het geval er toch niet meer en nieuwe bestuursleden komen. Hoe stop je 
dan en wat doe je met de aanwezige middelen, etc. Zo’n plan zou dan in 2023 actueel 
kunnen worden. 
 

6. Statutenwijziging. 
Per 1 juli 2021 is de WTBR (Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen) van kracht. Deze is 
bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en 
andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en 
stichtingen moeten dan aan de wet voldoen.  
In overleg met de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht heeft het bestuur vkgo een 
voorstel statutenwijziging opgesteld. Dat voorziet in de noodzakelijke aanpassingen voor de 
WTBR, alsook een aantal praktische aanpassingen.  
Deze statutenwijziging, alsook de huidige statuten hebben ook op de website gestaan als 
vergaderstukken. 
Na een uitleg vanuit het secretariaat wordt de vergadering gevraagd of er nog vragen of 
opmerkingen zijn. Die zijn er niet en de vergadering stemt in met het voorstel en het bestuur 
kan deze statutenwijzigingen (met eventuele tekstwijzigingen) laten vastleggen bij een 
notaris. 
 

7.  Benoeming leden continuïteitscommissie. 
Ingevolge de WTBR dient elke vereniging een continuïteitscommissie in te stellen. Deze 
commissie is bedoeld om, in het onverhoopte geval van (plotseling) niet meer beschikbaar 
zijn van alle bestuursleden, het bestuur van de vereniging voort te zetten 
Ter vergadering melden zich de leden Antoine Haggenburg, Remco de Klaver  en Gijs den 
Hertog en worden als zodanig benoemd voor een termijn van 3 jaar! 
 

8. Financiën. 
Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2020 (zie bijlage). 
De penningmeester geeft via de digitale verbinding een korte toelichting. De ze jaarrekening 
viel nog onder de vorige penningmeester en de administratie is gedaan door APPR.  
De kascommissie, bestaande uit Natasja Kastelein en Gijs den Hertog, heeft de stukken 
bekeken. Er was een onduidelijkheid rond geconsolideerde betalingen, maar dat kon, na enig 
speurwerk, worden verholpen.   
De kascommissie verklaart dat de jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft en stelt de 
vergadering voor het bestuur te dechargeren over het financiële beleid 2020. De vergadering 



 
 

gaat akkoord. 
Beide leden zijn bereid ook voor de jaarrekening 2021 als kascommissie aan te blijven. Tot 
tevredenheid van de vergadering. 
Vervolgens komen begroting 2021 en begroting 2022 aan de orde. 2021 is al behandeld in de 
digitale ledenvergadering van 26 november 2020. De cijfers van de jaarrekening 2021 zijn 
nog niet beschikbaar. Deze zullen later dit jaar worden besproken. 
De begroting 2022 wordt toegelicht. Er staan 3 activiteiten uitgelicht, waarvan er 2 inmiddels 
niet zijn ingevuld vanwege Corona (Nieuwjaarsbijeenkomst en vakbeurs Print&Sign. 
Het derde project, de 24-uurs van Den Bosch, levert vragen op. De vergadering ziet zo’n 
evenement niet direct zitten en vraagt het bestuur om, alvorens daar definitief in wordt 
deelgenomen, de leden hier over te raadplegen. Met name de stevige rol van een grote 
concurrerende partij roept vragen op. 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 vast te stellen: voor leden € 275,-- (was € 
260,--) en buitengewone leden € 1.100 (was € 1.040). Alles exclusief btw. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

9. Rondvraag 
Herman de Rooij vindt het spijtig dat de vragen rond de plotselinge bestuurswisseling niet 
duidelijker zijn beantwoord. 
Gijs den Hertog merkt op dat de bereidheid voor bestuurstaken moet groeien.  
Frans van Meltvoort zegt dat bestuurlijke transparantie charmant en nodig is. Een uitdaging 
voor het bestuur. 
 
Hierna wordt de uitgestelde algemene ledenvergadering 2021 afgesloten door de 
vicevoorzitter. 
     

Aansluitend programma: 

Als eerste kreeg Rolf Schrama, Nederlands paralympisch zeiler, de tafel om zijn levensverhaal en -

visie te vertellen. Zijn motto: “Vecht niet tegen de wind. Gebruik hem om vooruit te komen.”  

Rolf heeft vanaf of zelfs van voor zijn geboorte moeten vechten om zichzelf te vinden.  Dat vertelde 

hij met humor, op originele manier, maar ook kwetsbaar. Een steeds zwaarder leven door de 

verkeerde koers te nemen en uiteindelijk vast te lopen. Daarna nam hij het roer zelf in handen, zette 

een nieuwe koers uit en wist het leven positief in te vullen. 

Gastheer Gerhard van Veldhuizen verraste de aanwezigen. Met een zeer smakelijke ontvangst in zi jn 

prachtige nieuwe pand. Maar vooral ook door zijn nieuwe extra bedrijfsactiviteit:  Tacito, een “PET-

vilt” materiaal gemaakt uit gerecycleerde PET. Dit is in prachtige kleuren te verkrijgen en wordt 

gebruikt voor allerlei interieurtoepassingen (akoestisch en esthetisch). In zijn inspiratieruimte kon 

men de vele verrassende toepassingen bewonderen.  

Natuurlijk was er een rondleiding en een zeer smakelijk buffet, met Barneveldse biertjes en andere 

drankjes. 

Veel later dan gepland verliet het gezelschap deze mooie locatie. 


