
 
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 19 april 2016  
 
 
1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Deze Algemene Ledenvergadering vindt 
wederom plaats op een bijzondere locatie, Theater De Boemel / De Bleyemakerij in Tilburg. 
Voorafgaand aan het officiële gedeelte heeft Gerard Korthout een korte presentatie gehouden over 
Tilburgs DNA, zoals dat door Citymarketing Tilburg ontwikkeld is om de stad te profileren. De catering 
is dit jaar wederom verzorgd door Cateringbedrijf Qlasse uit Oisterwijk..   
Het verenigingsjaar 2015 is een goed jaar geweest: een hoge ledenopkomst bij onze activiteiten, we 
hebben nieuwe leden verwelkomd, maar  ook van een aantal afscheid genomen. De penningmeester, 
Mark Lenaerts, heeft tijdens de ALV 2015 afscheid genomen en is tijdelijk waargenomen door zijn 
voorganger, John Royakkers. Voor onze sponsoren is er nog een extra woord van dank. Het bestuur 
is de sponsoren zeer erkentelijk voor de professionele manier waarop zij de vereniging een warm hart 
toe dragen. Een applaus voor de sponsoren. 

 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. Berichten van verhindering zijn ontvangen van:  
 
	 Naam	
1.	 Frank van Meijel – New Brand Activators 
2.	 Pieter de Jong – Citymarketing Tilburg 
3.	 Willem van Beerendonk 
4.	 Brigitte Vastenburg – Brabants Dagblad / Vastenburg Webdesign 
5.	 Ed Mutsaers - Beeldvanger 
6.	 Marlene Nass - Brabantzorg 
7.	 Huub van Osch - Blahblahism 
 
Ook verwelkomen we nieuw lid Robert van de Wiel van Factor Tachtig. 

 
 

3. Verslag algemene ledenvergadering van 22 april 2015.   
Het verslag wordt zonder wijzigingen of opmerkingen vastgesteld.  

 
 

4. Verslag van het bestuur over 2015 
Hoogtepunten uit het bestuursverslag worden door Rob gemeld. Hij noemt bijzonderheden over CCB 
College, CCB Inspireert, CCB Prikkelt, Harmoniegesprekken en de lustrumeditie van 
Communicatieprijs Brabant. 

 
 

5. Controle kascommissie van de jaarstukken 2015 
De kascommissie bestond dit jaar uit Camiel Donders en Raldo Neven Camiel vertelt dat er erg 
serieus naar de stukken gekeken is met als doel te verifiëren of er geen afwijkende zaken 
geregistreerd zijn. Hij geeft aan dat John Roijakkers de zaken goed opgeleverd heeft, er zijn geen 
onregelmatigheden aangetroffen. De nieuwe penningmeester heeft de kascommissie laten weten te 
willen switchen naar een effectiever programma. De cijfers zijn goedgekeurd. Camiel Donders neemt 
na twee jaar afscheid van de kascommissie, zijn plaats wordt ingekomen door Johan Kieft, waarvoor 
dank 



 
 

 
 

6. Jaarrekening 2015 en begroting 2016 
Rob geeft een korte introductie van Twan Maton die, als aantredend penningmeester, toch al verslag 
doet van de cijfers. Verwezen wordt naar de jaarrekening 2015, de begroting 2016 en het 
bijbehorende financiële jaarverslag van de penningmeester. 

 
Jaarrekening 2015 

In 2015 hebben wij voor € 7.831 minder aan inkomsten gegenereerd, terwijl er ook voor € 5.528 
minder is uitgegeven. Dit resulteert in een negatief saldo van € 2.303 en dit saldo is onttrokken aan 
onze reserve. De daling van de baten wordt met name veroorzaakt door een fors lagere contributie 
bijdrage van onze leden. Tevens is de contributie die over 2014 niet meer te innen was ad€ 670,-
afgeboekt. Daarnaast zijn er ook minder inzendingen geweest voor de communicatieprijs. 
Daar waar mogelijk zijn de kosten verder beperkt. Wel steeds met behoud van kwaliteit als 
uitgangspunt. De nieuwjaarsbijeenkomst, CCB inspireert/CCB prikkelt hebben wij uiteindelijk voor 
minder geld weten te organiseren. En CCB College is in 2015 zelfs meer dan kostendekkend geweest, 
met name door een kwalitatief sterke programmering en daardoor een hoge opkomst. 
Aan het eind van 2015 hebben wij een reserve van circa € 16.000. Daarnaast zijn wij er van overtuigd 
dat wij het “dieptepunt” qua ledenaantal hebben bereikt. Gesteund door onze sponsors in natura 
kunnen we ook het financieel jaar 2016 met vertrouwen tegemoet te zien. 
 
 
7. Decharge penningmeester over het jaar 2015 
De kascommissie heeft al eerder aangegeven (zie agendapunt 5) dat de administratie een zeer 
gedegen en verzorgde indruk maakt. Decharge wordt daarom onder applaus verleend.  

 
 

8. Rooster van aftreden bestuur  
Er wordt na 5 jaar afscheid genomen van secretaris Pascale Vugts. Haar functie wordt overgenomen 
door zittend lid Froekje Panis. Twan Maton wordt officieel als penningmeester geïnstalleerd, John 
Roijakkers wordt nogmaals bedankt voor zijn inspanningen tijdens zijn interimperiode. Rob Mallens 
treedt terug als voorzitter, maar blijft wel bestuurslid. Hij geeft het stokje door aan Robert Essenstam. 
Als nieuw lid wordt Maartje Krijnen voorgedragen en geïnstalleerd.  
 
Robert Essenstam introduceert zichzelf als nieuwe voorzitter en licht de ambitieuze plannen van het 
nieuwe bestuur toe. 
 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Dank aan alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en 
enthousiasme.  
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