
Verslag	  van	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  van	  de	  VLOK,	  gehouden	  op	  maandag	  4	  
november	  2013	  bij	  de	  firma	  Geberit	  te	  Nieuwegein.	  
	  
	  
De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  hierbij	  45	  lidbedrijven,	  alsmede	  een	  achttal	  
gasten	  van	  harte	  welkom.	  De	  opkomst	  is	  groter	  dan	  op	  grond	  van	  de	  aanmelding	  
verwacht.	  Degene	  die	  zich	  niet	  tevoren	  had	  gemeld,	  heeft	  de	  vergaderstukken	  niet	  
toegezonden	  gekregen.	  Daarom	  worden	  enkele	  stukken	  uitgedeeld	  en	  wordt	  aan	  de	  
aanwezigen	  gevraagd	  zo	  nodig	  stukken	  samen	  te	  gebruiken.	  	  
	  
Jaarwoord	  voorzitter	  
De	  voorzitter	  staat	  in	  zijn	  jaarwoord	  stil	  bij	  het	  30-‐jarig	  bestaan	  van	  de	  VLOK.	  Hij	  wil	  in	  
het	  bijzonder	  stilstaan	  bij	  enkele	  belangrijke	  kantelmomenten,	  steeds	  met	  een	  interval	  
van	  15	  jaar.	  Na	  de	  oprichting	  in	  1983	  was	  in	  1998	  de	  keuze	  om	  de	  VLOK	  van	  een	  clubje	  
gelijkgestemden	  waar	  iedereen	  iedereen	  kende	  uit	  te	  laten	  groeien	  naar	  een	  
branchevereniging.	  Centraal	  stond	  daarbij	  de	  borging	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  werk	  van	  
de	  leden	  door	  middel	  van	  de	  VLOK-‐Uitvoeringsvoorwaarden	  en	  de	  Geschillencommissie	  
Klussenbedrijven.	  Doel	  was	  om	  te	  werken	  aan	  een	  goed	  imago	  voor	  de	  bedrijfstak	  en	  te	  
voorkomen	  dat	  er	  een	  negatief	  beeld	  van	  de	  klant	  zou	  blijven	  in	  de	  trant	  van	  “dat	  zal	  wel	  
weer	  het	  werk	  van	  een	  klusjesman	  zijn”.	  En	  nu	  in	  2013	  ligt	  opnieuw	  een	  belangrijk	  
kantelmoment:	  de	  VLOK	  als	  kwaliteitsmerk	  presenteren	  aan	  de	  consument.	  Met	  een	  
speciaal	  logo	  en	  met	  de	  inzet	  van	  nieuwe	  media.	  
De	  afgelopen	  jaren	  is	  het	  aantal	  leden	  teruggelopen.	  Voor	  een	  deel	  omdat	  de	  eerste	  
generatie	  met	  pensioen	  gaat,	  voor	  een	  ander	  deel	  doordat	  zwakkere	  bedrijven	  door	  de	  
crisis	  zijn	  gestopt.	  De	  VLOK	  wordt	  in	  dat	  opzicht	  dus	  door	  de	  crisis	  geholpen.	  Maar	  
daarnaast	  is	  begin	  van	  dit	  jaar	  met	  de	  introductie	  van	  een	  depotbedrag	  voor	  de	  
nakomingsgarantie	  aan	  nieuwe	  leden	  een	  duidelijk	  signaal	  afgegeven	  wat	  er	  van	  hen	  
verlangd	  wordt.	  Daar	  komt	  in	  deze	  vergadering	  een	  nieuw	  voorstel	  bij.	  Verder	  zal	  de	  
VLOK	  inzetten	  op	  het	  verbeteren	  van	  communicatie	  tussen	  bedrijven	  en	  klanten.	  Dit	  
blijkt	  tijdens	  de	  behandeling	  van	  geschillen	  nog	  steeds	  de	  zwakste	  schakel.	  
	  
	  
Toelichting	  financieel	  jaarverslag	  2012	  
De	  voorzitter	  geeft	  aan,	  dat	  nu	  eerst	  gesproken	  zal	  worden	  over	  het	  jaar	  2012	  waarover	  
deze	  keer	  voor	  het	  eerst	  een	  verslag	  van	  de	  activiteiten	  is	  gemaakt	  –	  dit	  is	  ter	  
kennisneming	  -‐	  en	  het	  financieel	  jaarverslag.	  	  
De	  voorzitter	  geeft	  	  het	  woord	  aan	  de	  penningmeester	  van	  de	  VLOK,	  de	  heer	  Scholte	  
voor	  de	  bespreking	  van	  het	  financieel	  jaarverslag	  over	  2012.	  
De	  heer	  Scholte	  merkt	  op	  dat	  het	  stuk	  van	  de	  accountant	  een	  lijvig	  document	  is	  
geworden.	  De	  cijfers	  over	  2012	  zijn	  geplaatst	  naast	  de	  begroting	  over	  het	  verslagjaar.	  
Pagina	  8	  geeft	  duidelijk	  de	  spanning	  aan,	  een	  negatief	  resultaat	  dat	  de	  vermogenspositie	  
die	  eind	  2011	  al	  zwak	  was	  verder	  heeft	  verslechterd.	  De	  inkomsten	  zijn	  per	  saldo	  op	  het	  
begrote	  niveau	  uitgekomen.	  Het	  probleem	  zit	  in	  de	  uitgaven.	  Met	  name	  de	  gevolgen	  van	  
de	  inhaalslag	  van	  de	  Stichting	  Geschillencommissie	  Consumentenzaken	  (SGC)	  doet	  zich	  
gelden.	  Als	  penningmeester	  heb	  je	  geen	  grip	  op	  de	  kosten	  van	  de	  SGC.	  Maar	  wel	  is	  
indringend	  met	  het	  bestuur	  en	  de	  leiding	  van	  de	  SGC	  gesproken	  en	  alle	  inzet	  –	  ook	  
vanuit	  de	  VLOK	  door	  middel	  van	  bemiddeling	  –	  hebben	  dit	  jaar	  al	  geleid	  tot	  een	  fors	  
lager	  aantal	  nieuwe	  klachten	  dan	  was	  begroot.	  
	  



De	  hogere	  kosten	  voor	  de	  post	  Beroepsvoorlichting	  en	  publiciteit	  wordt	  vooral	  
veroorzaakt	  door	  de	  kostprijs	  van	  het	  project	  Achmea.	  De	  VLOK	  heeft	  Achmea	  geholpen	  
bij	  de	  coördinatie	  van	  herstel-‐	  en	  installatiewerkzaamheden	  voor	  thuiswerkplekken	  van	  
medewerkers.	  Dit	  heeft	  een	  aantal	  leden	  werk	  opgeleverd	  en	  de	  VLOK-‐penningmeester	  
een	  positief	  resultaat.	  
De	  penningmeester	  geeft	  aan	  dat	  de	  continuïteit	  van	  de	  VLOK	  niet	  in	  het	  geding	  is.	  De	  
VLOK	  heeft	  door	  middel	  van	  kortlopende	  leningen	  de	  liquiditeitsgat	  aan	  het	  eind	  van	  het	  
jaar	  kunnen	  dichten.	  Dit	  gat	  is	  in	  2013	  al	  beduidend	  kleiner,	  omdat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  
positief	  resultaat	  van	  naar	  schatting	  25.000	  à	  30.000	  euro.	  Op	  de	  vraag	  of	  de	  rekening	  
direct	  bij	  leden	  gelegd	  kan	  worden,	  antwoord	  de	  heer	  Scholte	  dat	  hiervan	  alleen	  sprake	  
zou	  zijn	  bij	  het	  stoppen	  van	  de	  vereniging,	  maar	  daarvan	  is	  geen	  sprake.	  Er	  staat	  nog	  
130.000	  euro	  bij	  leden	  uit	  voor	  nakomingsgaranties.	  Een	  bedrag	  dat	  in	  kleine	  stukjes	  
terug	  komt.	  Als	  een	  vordering	  niet	  invorderbaar	  is	  wordt	  deze	  onmiddellijk	  
afgeschreven.	  Indien	  later	  dan	  alsnog	  iets	  wordt	  ontvangen,	  wordt	  dat	  geboekt	  als	  
bijzondere	  bate.	  
De	  heer	  Scholte	  stelt	  dat	  het	  misschien	  gek	  klinkt	  uit	  de	  mond	  van	  hem	  als	  
penningmeester,	  maar	  hij	  vindt	  dat	  de	  Geschillencommissie	  iets	  dat	  waard	  is	  om	  voor	  te	  
vechten.	  Het	  is	  hèt	  onderscheid	  dat	  VLOK-‐leden	  maken.	  En	  het	  is	  nu	  zaak	  om	  verder	  te	  
werken	  aan	  een	  buffer,	  zoals	  ook	  aan	  de	  orde	  komt	  bij	  de	  begroting	  2014.	  
	  
Geschillencommissie	  Klussenbedrijven	  
De	  voorzitter	  zet	  een	  aantal	  zaken	  uit	  de	  praktijk	  van	  de	  geschillenbehandeling	  op	  een	  
rij	  naar	  aanleiding	  van	  vragen.	  Het	  risico	  van	  faillissement	  is	  gedekt,	  mar	  niet	  het	  risico	  
van	  een	  schuldsaneringsregeling.	  Dan	  komt	  er	  na	  drie	  jaar	  soms	  maar	  enkele	  procenten	  
binnen.	  Het	  komt	  een	  enkele	  keer	  voor	  dat	  een	  bedrijf	  zo	  in	  de	  problemen	  zit,	  dat	  er	  
sprake	  is	  van	  meerdere	  klachten	  tegelijk.	  Het	  is	  niet	  uitvoerbaar	  gebleken	  de	  bancaire	  
functie	  van	  de	  VLOK	  bij	  derden	  onder	  te	  brengen.	  De	  bancaire	  functie	  is,	  zo	  merkt	  de	  
voorzitter	  op,	  ook	  een	  sociale.	  Want	  je	  kunt	  een	  ondernemer	  die	  al	  meer	  dan	  tien	  jaar	  lid	  
is	  en	  die	  verantwoordelijke	  is	  voor	  een	  grote	  schade	  (waarvoor	  overigens	  geen	  sprake	  
hoeft	  te	  zijn	  van	  schuld),	  niet	  zomaar	  failliet	  verklaren.	  Daarmee	  zijn	  alle	  aanwezigen	  het	  
volkomen	  eens.	  Maar,	  zo	  stelt	  de	  voorzitter,	  mensen	  die	  hun	  verantwoordelijkheid	  uit	  de	  
weg	  gaan	  en	  zich	  proberen	  te	  verstoppen,	  krijgen	  wel	  de	  VLOK	  achter	  zich	  aan.	  
De	  score	  van	  de	  uitspraken	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  jaarverslagen	  van	  de	  SGC,	  die	  op	  de	  
site	  zijn	  te	  vinden.	  De	  score	  was	  de	  eerste	  jaren	  50%	  beide	  partijen	  gelijk/schuld,	  en	  
25%	  ongegrond	  en	  25%	  alle	  schuld	  bij	  de	  ondernemer.	  Die	  balans	  werd	  slechter	  en	  was	  
onder	  meer	  reden	  om	  met	  de	  DAS	  in	  zee	  te	  gaan.	  Inmiddels	  is	  de	  balans	  dit	  jaar	  al	  
duidelijk	  weer	  beter	  geworden.	  De	  SGC	  meldt	  inmiddels	  ook	  nieuwe	  klachten,	  zodat	  de	  
VLOK	  nog	  kan	  proberen	  te	  bemiddelen.	  Ook	  heeft	  de	  SGC	  het	  klachtengeld	  voor	  de	  
consument	  verhoogd	  van	  50	  euro	  naar	  125	  euro	  voor	  opdrachten	  tot	  3.000	  euro	  en	  250	  
euro	  voor	  grotere	  opdrachten.	  
	  
De	  Consumentenbond	  en	  Vereniging	  Eigen	  Huis	  erkennen	  de	  problematiek	  van	  de	  
VLOK.	  Zij	  hebben	  ermee	  ingestemd	  ook	  voor	  2014	  het	  maximumbedrag	  voor	  de	  
nakomingsgarantie	  nog	  op	  5.000	  euro	  te	  handhaven.	  Dit	  bedrag	  zal	  –	  onvoorziene	  
omstandigheden	  voorbehouden	  –	  in	  2015	  weer	  op	  10.000	  gesteld	  worden.	  
	  
Primeur	  
Aan	  de	  leden	  wordt	  het	  nieuwe	  logo,	  dat	  de	  consumentenorganisaties	  willen	  inzetten	  
om	  de	  waarde	  van	  de	  tweezijdige	  algemene	  voorwaarden	  met	  de	  onafhankelijke	  



geschillencommissie	  en	  de	  nakomingsgarantie	  bij	  consument	  beter	  bekend	  te	  maken.	  De	  
VLOK	  is	  de	  eerste	  organisatie	  die	  dit	  logo	  daadwerkelijk	  gebruikt.	  Het	  is	  opgenomen	  in	  
de	  nieuwe	  opmaak	  van	  de	  VLOK-‐Uitvoeringsvoorwaarden.	  De	  kracht	  van	  dit	  logo	  moet	  
worden	  opgebouwd	  doordat	  ook	  de	  collega-‐brancheorganisaties	  dit	  gaan	  gebruiken.	  
	  
Consumentensite	  
Het	  voorgaande	  brengt	  de	  voorzitter	  op	  het	  plan	  om	  in	  2014	  voor	  de	  consument	  een	  
speciale	  site	  te	  maken	  waarop	  het	  VLOK-‐erkend	  klussenbedrijf	  een	  unieke	  positie	  gaat	  
innemen.	  De	  VLOK-‐site	  zal	  ook	  worden	  aangepakt	  en	  meer	  worden	  gericht	  op	  de	  leden	  
en	  de	  overige	  vakbroeders.	  
De	  heer	  Oltmans	  vermeldt	  dat	  er	  een	  zestal	  leden	  wordt	  gevraagd	  deel	  te	  nemen	  aan	  een	  
klankbord	  om	  de	  formule	  voor	  de	  nieuwe	  consumentensite	  te	  helpen	  ontwikkelen.	  
	  
Kwaliteit	  leden	  
De	  VLOK	  wil	  d	  met	  verschillende	  faciliteiten	  de	  leden	  ondersteunen	  om	  hun	  kwaliteit	  te	  
verbeteren.	  Vrijwillige	  deelname	  aan	  activiteiten	  is	  en	  blijft	  het	  vertrekpunt.	  	  
Om	  de	  instroom	  van	  zwakke	  ondernemers	  op	  te	  vangen	  stelt	  het	  bestuur	  voor	  nieuwe	  
leden	  in	  een	  eerste	  jaar	  wel	  te	  houden	  aan	  de	  plicht	  als	  lid	  actief	  deel	  te	  nemen.	  Hiervoor	  
worden	  een	  aantal	  trainingen	  ingezet	  (consumentenrecht,	  Bouwbesluit,	  omgaan	  met	  
internet	  en	  sociale	  media,	  e.d.).	  Daarnaast	  worden	  nieuwe	  leden	  gescreend	  via	  internet	  
op	  eventueel	  alarmerende	  signalen.	  
Voordeel	  van	  de	  nieuwe	  aanpak	  is,	  dat	  we	  de	  nieuwe	  leden	  weer	  beter	  leren	  kennen.	  En	  
voor	  die	  leden,	  dat	  zij	  actief	  in	  hun	  onderneming	  investeren.	  Vanuit	  de	  VLOK	  zullen	  zij	  
indien	  wenselijk	  ook	  coaching	  kunnen	  krijgen.	  
	  
Begroting	  2014	  
Hierna	  is	  het	  woord	  weer	  aan	  de	  penningmeester,	  die	  begint	  met	  de	  opmerking	  dat	  PZO	  
ook	  in	  2014	  weer	  een	  forse	  korting	  verleent	  om	  de	  contributie	  voor	  de	  VLOK.	  De	  VLOK	  
is	  en	  blijft	  volwaardig	  lid.	  PZO	  is	  voor	  de	  politieke	  lobby	  ook	  dit	  jaar	  al	  weer	  van	  grote	  
betekenis	  gebleken,	  onder	  meer	  met	  betrekking	  tot	  de	  dreigende	  afschaffing	  van	  de	  
zelfstandigenaftrek.	  
Het	  budget	  voor	  personeel	  blijft	  ook	  dit	  jaar	  ongewijzigd.	  De	  externe	  ondersteuning	  is	  
iets	  verhoogd	  door	  de	  versterking	  van	  de	  financiële	  administratie.	  
De	  begroting	  is	  gebaseerd	  op	  een	  gelijkblijvende	  contributie	  van	  285	  euro.	  
Het	  verwachte	  positieve	  resultaat	  van	  16.100	  zal	  worden	  aangewend	  om	  het	  negatieve	  
saldo	  van	  het	  eigen	  vermogen	  verder	  af	  te	  bouwen.	  
De	  verzekeringspremies	  voor	  2014	  zijn	  nog	  niet	  definitief	  bekend,	  maar	  van	  Meeùs	  is	  
vernomen,	  dat	  de	  premies	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  ook	  in	  2014	  weer	  gelijk	  blijven.	  
Bij	  de	  VLOK-‐AVB-‐polis	  is	  er	  bij	  verzekeraars	  een	  probleem	  rond	  de	  regresregeling	  bij	  
brandschade.	  Deze	  regeling	  waarbij	  verzekeraars	  schade	  onderling	  regelen	  verdwijnt	  in	  
2014	  en	  zou	  kunnen	  leiden	  tot	  een	  premieverhoging.	  
	  
Een	  van	  de	  leden	  merkt	  op,	  dat	  hij	  in	  korte	  tijd	  maar	  liefst	  twee	  maal	  zijn	  
gereedschappen	  uit	  zijn	  bus	  is	  kwijtgeraakt	  door	  braak.	  Ook	  de	  tweede	  keer	  heeft	  Meeùs	  
gezorgd	  voor	  een	  snelle	  uitbetaling	  van	  het	  schadebedrag.	  Waarvan	  acte!	  
	  
De	  algemeen	  secretaris	  meldt,	  dat	  de	  leden	  binnenkort	  de	  VLOK-‐Agenda	  2014	  tegemoet	  
kunnen	  zien.	  Het	  informatiekatern	  staat	  in	  het	  teken	  van	  het	  thema	  voor	  komen	  jaar	  
“Veilig	  werken”.	  De	  voorzitter	  haakt	  hierop	  in	  en	  doet	  mededeling	  van	  het	  ongeval	  dat	  



het	  bestuurslid,	  de	  heer	  Stolwerk,	  is	  overkomen.	  Hier	  blijkt	  dat	  een	  ongeluk	  werkelijk	  in	  
een	  heel	  klein	  hoekje	  zit	  en	  toch	  helaas	  niet	  altijd	  te	  vermijden	  is.	  De	  heer	  Stolwerk	  
wordt	  veel	  sterkte	  en	  beterschap	  gewenst.	  
	  
Besluiten	  
De	  algemene	  ledenvergadering	  keurt	  de	  jaarrekening	  2012	  met	  algemene	  stemmen	  
goed	  en	  stelt	  deze	  vast.	  	  De	  vergadering	  stemt	  in	  met	  de	  wijze	  waarop	  het	  bestuur	  de	  
financiering	  van	  het	  liquiditeitstekort	  heeft	  afgedekt	  met	  kortlopende	  leningen.	  
De	  algemene	  ledenvergadering	  verleent	  het	  bestuur	  décharge	  voor	  het	  gedurende	  2012	  
gevoerde	  beleid.	  
De	  algemene	  ledenvergadering	  stemt	  is	  met	  het	  handhaven	  van	  het	  contributiebedrag	  
van	  285	  euro	  en	  keurt	  de	  begroting	  2014	  goed	  en	  stelt	  deze	  vast.	  
De	  algemene	  ledenvergadering	  stemt	  in	  met	  het	  aanscherpen	  van	  de	  
toetredingsprocedure	  voor	  nieuwe	  leden.	  
	  
Liever	  thuis!	  
De	  heer	  Huisman	  wijst	  de	  leden	  erop,	  dat	  de	  VLOK	  hen	  graag	  ondersteunt	  bij	  het	  
deelnemen	  aan	  regionale	  consumentenbeurzen.	  De	  deelname	  aan	  de	  Lente-‐	  en	  
Woonbeurs	  in	  Zwolle	  afgelopen	  voorjaar	  doet	  naar	  meer	  smaken.	  Eind	  november	  is	  een	  
bijzonder	  beursformule	  gericht	  om	  de	  ouderen	  en	  hun	  directe	  omgeving	  (kinderen,	  
thuiszorg-‐	  en	  andere	  hulporganisaties).	  De	  VLOK	  kan	  tegen	  gereduceerd	  tarief	  een	  
plaats	  bezorgen	  en	  de	  leden	  actief	  ondersteunen	  bij	  deelname.	  De	  kosten	  voor	  dit	  
driedaags	  evenement	  zijn	  voor	  een	  bedrijf	  350	  euro,	  inclusief	  speciaal	  
promotiemateriaal	  en	  dergelijke.	  Ook	  firma’s	  als	  Geberit,	  Handicare	  en	  STAS	  hebben	  
toegezegd	  leden	  graag	  behulpzaam	  te	  willen	  zijn.	  De	  heer	  Boerdijk	  meldt	  zich	  voor	  
deelname	  met	  producten	  van	  Handicare.	  
	  
Rondvraag	  
De	  voorzitter	  doet	  een	  oproep	  voor	  nieuwe	  jonge	  leden,	  die	  zich	  willen	  bekwamen	  in	  het	  
besturen	  van	  de	  vereniging.	  De	  huidige	  bestuurders	  willen	  hun	  ervaringen	  graag	  delen	  
en	  nieuwe	  gegadigden	  coachen.	  
De	  suggestie	  wordt	  gedaan	  de	  vergaderstukken	  de	  volgende	  keer	  digitaal	  toe	  te	  zenden;	  
dat	  is	  goedkoper	  dan	  per	  post	  en	  steeds	  meer	  leden	  maken	  gebruik	  van	  een	  tablet	  
waarmee	  de	  informatie	  goed	  kan	  worden	  ontsloten.	  
	  
Aan	  het	  eind	  geeft	  de	  voorzitter	  aan	  dat	  verzuimd	  is	  de	  verslagen	  van	  de	  algemene	  
ledenvergaderingen	  van	  5	  november	  2012	  en	  17	  december	  2012	  aan	  de	  orde	  te	  stellen.	  
Hij	  stelt	  deze	  alsnog	  aan	  de	  orde	  en	  vraagt	  of	  er	  nog	  vragen	  of	  opmerkingen	  zijn.	  Deze	  
zijn	  er	  niet	  en	  de	  beide	  verslagen	  worden	  goedgekeurd	  en	  vastgesteld.	  
	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  en	  wenst	  een	  ieder	  straks	  een	  goede	  maaltijd	  en	  veel	  
wetenswaardigheden	  bij	  de	  presentatie	  door	  de	  firma	  Geberit.	  
	  


