
 NVVL Jaarvergadering 30 mei 2018, 13.30-14.30 uur Amsterdam 
Aanwezig: Ad, Joy, Maartje, Ad Remigius, Wim Maclean, Martine Boetje (later)

Notulen jaarvergadering over het jaar 2016 
Deze zijn niet teruggevonden.

Jaarrekening 2017
Opmerking uit leden: Aangezien er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, dient dit goed te
worden  verantwoord.  Omdat  geld  wordt  gebruikt  voor  nuttige  activiteiten  voor  leden  en  ter
bevordering  van  de  PR  om  meer  leden  te  trekken,  zijn  de  extra  uitgaven  inderdaad  goed
verantwoord.
De jaarrekening is goedgekeurd aangezien er verder geen opmerkingen zijn.

Jaarverslag 2017

Er wordt geconcludeerd dat het aantal leden en activatie van leden een aandachtspunt blijft. Op de
vraag hoe de zichtbaarheid te vergroten en ons bestaansrecht te verduidelijken komen een aantal
reacties vanuit de leden. 

Er wordt onder andere geopperd om (tijdelijk) leden aan te spreken op bijeenkomsten om hen te
activeren een rol te gaan spelen binnen de werkgroep van de NVVL. 

Studenten en starters  activeren lijkt  ook duurzame oplossing,  dit  bijvoorbeeld  door een lid  met
werkervaring te koppelen aan een starter. Dit kan aansluitend aan een NVVL activiteit in de vorm van
een 'speeddate'.
Coaching op laagdrempelig niveau. Trainingen voor starters in food aanbieden, website met food
vacatures doorlinken.

Een andere opmerking was meer algemeen van aard; om een breder publiek te trekken zou de NVVL
ook de milieu aspecten mee kunnen nemen in de bijeenkomsten. Duurzaamheid speelt al een rol
binnen de meeste bijeenkomsten. NVVL heeft als meerwaarde het multidisciplinaire karakter met
thema bijeenkomsten. Ook breder kijken hoe (die) experts aangesloten zijn op thema food; kwaliteit
(audits), ecologische aspecten, lifestyle.

Update van de profielen op de NVVL site  van leden en koppelen aan Linkedin wordt  geopperd.
Behoefte hiervoor aanwakkeren bij de leden zelf om hun netwerk uit te breiden.

Wim  Maclean  is  geïnteresseerd  in  een  meer  actieve  rol  binnen  de  NVVL  en  wil  graag  worden
uitgenodigd om een keer mee te vergaderen.

Het jaarverslag is goedgekeurd aangezien er verder geen opmerkingen zijn.


