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Verslag	van	de	Algemene	Ledenvergadering	van	de	VLOK,	gehouden	op	maandag	9	
november	2015	in	het	Campanile	Hotel	te	Amersfoort.	
	
	
Opening	voorzitter	
	
Na	een	korte	presentatie	van	Wouter	van	den	Broek	van	het	geassocieerde	VLOK-lid	
Campanile	Hotels	opent	de	voorzitter	de	vergadering	en	heet	hierbij	een	ieder	van	harte	
welkom.		
Dit	jaar	beperkt	de	voorzitter	zich	in	zijn	jaarwoord	tot	enkele	punten	die	dit	jaar	
hebben	gespeeld	en	van	belang	zijn	voor	de	ontwikkelingen	komend	jaar.	Belangrijkste	
was	het	uittreden	van	de	franchisegroep	De	Klusseniers	waardoor	de	contributie-
inkomsten	dit	jaar	lager	uitkomen	dan	begroot	is.	Daar	tegenover	staat	dat	het	“schade”-
risico	in	de	vorm	van	oninbare	nakomingsgaranties	fors	is	gedaald.	Dit	voordeel	blijkt	
uiteindelijk	groter,	niet	alleen	in	geld,	maar	ook	voor	het	imago	van	de	VLOK.	
Met	de	zojuist	in	de	lucht	gekomen	nieuwe	VLOK-site	is	ook	een	belangrijke	
vernieuwing	doorgevoerd.	De	site	heeft	een	meer	wervende	uitstraling	en	ook	is	met	
Facebook	een	begin	gemaakt	met	de	inzet	van	social	media.	
Met	deze	laatste	kanttekening	geeft	de	voorzitter	het	woord	aan	de	heren	Stolwerk,	De	
Vreede	en	Huisman,	die	ieder	vanuit	een	verschillende	optie	het	Jaarthema	2016:	
Netwerken	zullen	belichten.	
	
Jaarthema	2016:	Netwerken	
	
De	heer	Stolwerk	geeft	aan	dat	het	netwerken	met	leveranciers	de	VLOK	vanaf	de	
oprichting	in	1983		veel	heeft	opgeleverd	in	de	vorm	van	ledenvoordelen	en	trainingen	
voor	de	leden.	Vanaf	2004	werden	voor	het	eerst	met	de	BouwMaat-VLOK	Roadshow	
regionale	bijeenkomsten	georganiseerd	
Met	Vakmanschap	en	Zekerheid	geeft	de	VLOK	met	de	leveranciers	meer	structuur	aan	
kwaliteitsbevordering.	De	afgelopen	vier	jaren	hebben	Faay,	Fakro,	Fermacell,	IsoBouw	
en	PCI	diverse	trainingen	aangeboden.	Inmiddels	heeft	ook	Velux	aangegeven	te	willen	
meedoen.	De	heer	Stolwerk	is	nu	in	gesprek	met	Honeywell	om	te	kijken	of	er	weer	
praktische	trainingen	over	de	NEN	1010	kunnen	worden	georganiseerd.	
Om	de	samenwerking	met	commerciële	partijen	beter	te	kunnen	organiseren	en	de	
onafhankelijkheid	van	de	VLOK	als	brancheorganisatie	te	kunnen	bewaken	heeft	het	
bestuur	besloten	het	jubileumlabel	uit	2008	–	Klus	in	Bedrijf	–	in	stelling	te	brengen.	
Klus	in	Bedrijf	organiseert	als	facilitair	bedrijf	activiteiten	voor	de	VLOK.		
Een	van	de	zaken	waar	Klus	in	Bedrijf	op	dit	moment	mee	bezig	is,	is	een	mogelijke	
samenwerking	met	de	KlusWebsite.	Doel	is	het	in	beeld	brengen	van	de	leden	door	
middel	van	het	speciale	beeldmerk	van	VLOK-Erkend	Klussenbedrijf.	En	daarbij	de	
uitleg	naar	de	consument	over	het	belang	van	het	logo	Tweezijdige	Algemene	
Voorwaarden	–	eigendom	van	de	Consumentenbond	-	dat	de	VLOK-leden	mogen	voeren.	
Vanuit	de	leden	wordt	de	suggestie	gedaan	ook	contact	op	te	nemen	met	Jaga,	een	
belgische	producent	van	zuinige	radiatorsystemen.	
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De	heer	De	Vreede	is	tijdens	de	vorige	ledenvergadering	benoemd	als	bestuurslid	van	de	
VLOK.	Tijdens	de	eerste	jaarperiode	heeft	hij	zijn	bestuursportefeuille	ingevuld.	Hij	zal	
zich	vooral	richten	op	het	versterken	van	de	vereniging	VLOK.		
Hij	heeft	daarvoor	een	plan	opgesteld	dat	erin	voorziet	in	de	komende	vijf	jaar	voor	elke	
van	de	twaalf	regio’s	die	de	VLOK	van	oudsher	kent	een	lid	te	hebben	aangesteld	als	
regioconsulent.	Doel	is	een	stevige	schakel	te	hebben	tussen	bestuur	en	leden.	Iemand	
met	voelsprieten	in	de	regio,	iemand	die	ook	de	taal	van	de	regio	spreekt.	Aan	de	hand	
van	een	aantal	steekwoorden	schetst	de	heer	De	Vreede	een	profiel	van	de	toekomstige	
regioconsulent.	Uit	dit	profiel	volgt	dat	een	regioconsulent	meer	potentie	heeft.	Het	kan	
een	toekomstig	bestuurslid	opleveren,	hij	(of	zij)	kan	bemiddelen	bij	geschillen,		
De	regioconsulent	zal	zichtbaar	en	herkenbaar	zijn,	onder	meer	in	het	organigram	van	
de	vereniging,	op	de	site,	met	VLOK-visitekaartjes	en	in	nieuwsberichten.	
Vanzelfsprekend	zal	de	regioconsulent	op	verschillende	manieren	ondersteuning	en	
kennis	krijgen	vanuit	de	organisatie.	
Tenslotte	staat	de	heer	De	Vreede	stil	bij	de	werving	van	regioconsulenten.	Hij	geeft	aan	
de	dit	zal	gebeuren	door	bijvoorbeeld	scouting	tijdens	bijeenkomsten.	Maar	ook	via	de	
andere	communicatiekanalen.		
Desgevraagd	geeft	de	heer	De	Vreede	aan	dat	de	werkzaamheden	voor	een	
regioconsulent	net	veel	tijd	in	beslag	hoeven	te	nemen.	Dit	zal	ook	afhangen	van	de	regio	
en	de	zaken	die	de	leden	in	een	regio	bezig	houden.	Ook	wanneer	je	als	regioconsulent	
aangeeft	te	willen	kennismaken	met	het	bestuurswerk	blijft	het	beperkt	tot	het	
bijwonen	van	de	bestuursvergaderingen	een	zestal	die	doorgaans	in	Apeldoorn	worden	
gehouden.	En	daarbij	kun	je	wel	degelijk	een	goede	inhoudelijke	inbreng	leveren	is	zijn	
ervaring.	
	
De	heer	Huisman	geeft	aan,	dat	ook	de	VLOK	zelf	actief	zal	moeten	netwerken.	Begin	dit	
jaar	is	al	een	begin	gemaakt	met	de	strategie	om	samen	met	collega-brancheorganisaties	
het	vertrouwen	van	de	consument	te	winnen	door	het	logo	Tweezijdige	Algemene	
Voorwaarden	bij	het	publiek	bekend	te	maken.	Tijdens	de	stakeholdersvergadering	van	
de	Stichting	Geschillencommissies	Consumentenzaken	heeft	hij	samen	met	de	heer	
Rietveld	laten	zien	wat	de	VLOK	doet	op	het	gebied	van	bemiddeling	en	hoe	de	VLOK	de	
promotie	zou	willen	bundelen	onder	meer	tijdens	woon-	en	consumentenbeurzen.	
Een	enkele	andere	organisatie	(BOVAG	en	VHG)	waren	ook	van	plan	deze	weg	in	te	
slaan.	Voor	een	aantal	andere	was	het	een	nieuwe	benadering,	die	positief	werd	
ontvangen.	Onder	anderen	van	de	zijde	van	makelaarsorganisaties	en	van	de	Erkende	
Verhuizers.	De	heer	Huisman	verwacht	overigens	dat	het	niet	gemakkelijk	zal	zijn	om	
iedereen	snel	op	een	lijn	te	krijgen,	omdat	sommige	organisaties	toch	hun	kaarten	liever	
lijken	te	zetten	op	het	promoten	van	alleen	hun	eigen	logo.	Belangrijk	is	in	ieder	geval	
dat	ook	de	Stichting	Geschillencommissies	Consumentenzaken	heeft	aangegeven	het	
initiatief	van	de	VLOK	te	willen	ondersteunen.	
Hierop	inhakend	merkt	de	heer	Oltmans	op,	dat	die	steun	niet	in	geld	zal	zijn.	Immers,	
op	dit	moment	wordt	er	een	flinke	lobby	gevoerd	om	te	voorkomen	dat	het	ministerie	
van	Justitie	de	subsidiekraan	dichtdraait	voor	dit	model	van	alternatieve	rechtspraak,	
dat	juist	vanaf	dit	jaar	naar	Nederlands	model	voor	alle	europese	lidstaten	verplicht	
gesteld	is	in	het	kader	van	de	consumentenbescherming.	
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Verslag	Algemene	Ledenvergadering	18	november	2014	
	
Na	een	korte	pauze	heropent	de	voorzitter	de	vergadering	en	vraagt	of	er	inhoudelijk	
en/of	tekstueel	opmerkingen	of	vragen	zijn	over	het	verslag	van	de	vorige	algemene	
ledenvergadering.	Het	verslag	wordt	goedgekeurd	en	vastgesteld.	
	
Jaarverslag	2014	
	
Aan	alle	leden	is	het	financieel	verslag	2014	toegezonden	alsmede	het	Jaarverslag	met	
de	activiteiten	van	de	VLOK	gedurende	2014.		
Penningmeester,	de	heer	Scholte	merkt	op,	dat	het	uitgebreide	financieel	jaarverslag	
door	de	accountant	is	goedgekeurd	en	na	vaststelling	van	het	verslag	tijdens	deze	
vergadering	ook	op	het	ledenportaal	beschikbaar	zal	komen.	
Hij	licht	toe	dat	ook	2014	geen	gemakkelijk	jaar	was,	omdat	de	inkomsten	uit	
contributies	door	de	aanhoudende	crisis	en	de	vergrijzing	onder	de	leden	minder	is	
geweest	dan	was	begroot.	Door	bezuinigingen	aan	de	kostenkant	is	een	belangrijk	deel	
van	die	tegenvaller	opgevangen.	Zeker	wanneer	meegenomen	wordt	dat	het	jaar	2014	
bol	stond	van	de	promotie-activiteiten	is	hij	tevreden	met	het	beperkte	verlies.		
Meer	positief	is	hij	over	de	ontwikkelingen	op	de	balans.	Met	name	het	terugvloeien	van	
gelden	uit	nakomingsgaranties	heeft	een	positieve	invloed	op	de	balansverhoudingen.	
De	druk	op	de	liquiditeit	is	mede	hierdoor	in	2014	verminderd.	Bovendien	zet	deze	
tendens	zich	in	2015	voort.	
De	heer	Scholte	geeft	aan	dat	hij	ziet	dat	de	VLOK	nu	beschikt	over	een	kwalitatief	
stevige	kern	van	leden,	waarbij	de	versterking	moet	gaan	komen	door	toetreding	van	
nieuwe	leden.	Het	afgelopen	jaar	was	de	toetreding	beperkt,	maar	was	zeer	duidelijk	dat	
de	nieuwe	leden	geen	probleem	hadden	met	de	extra	drempel	van	het	depotbedrag;	zij	
beschouwen	die	als	een	onderdeel	van	inzetten	op	kwaliteit.	De	heer	Stolwerk	merkt	in	
dit	verband	op	dat	het	ook	opvallend	was,	dat	de	meeste	aanmeldingen	het	gevolg	
waren	van	de	wens	van	consument	om	een	VLOK-bedrijf	te	kunnen	inschakelen.	
	
De	kosten	van	huisvesting	waren	in	2014	hoger,	omdat	de	huurvrije	periode	was	komen	
te	vervallen	en	de	inkomsten	uit	onderverhuur	tegenvielen.	Begin	dit	jaar	is	de	huur	met	
ingang	van	1	juni	2016	opgezegd	en	lopen	er	onderhandelingen	over	een	nieuwe	
huurovereenkomst	met	een	lagere	huur.	De	penningmeester	wil	alleen	ook	een	optie	
hebben	om	de	huur	binnen	de	vijfjaarsperiode	te	kunnen	opzeggen	inbouwen.	
Te	toename	van	de	promotiekosten	hielden	voor	een	deel	samen	met	de	zeer	
uitgebreide	activiteiten	op	het	gebied	van	de	woon-	en	consumentenbeurzen.	Ook	zijn	er	
uitgaven	gemaakt	voor	marketingondersteuning	en	de	klankbordgroep	die	de	strategie	
rond	de	VLOKwijzer	heeft	ontwikkeld.	
	
De	jaarcijfers	2014	worden	met	algemene	stemmen	goedgekeurd	en	vastgesteld.	
	
	
Bestuursverkiezing	
	
De	heer	Oltmans	licht	toe,	dat	hij	samen	met	de	penningmeester	vorig	jaar	zijn	herkozen	
en	dat	zij	in	ieder	geval	de	VLOK	willen	begeleiden	naar	een	gezonde	financiële	status,	
die	naar	verwachting	eind	2016	zou	moeten	kunnen	worden	bereikt.	
Elk	jaar	zijn	twee	bestuurszetels	aftredend	en	herkiesbaar.		
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De	heer	Stolwerk	is	aftredend	en	stelt	zich	herkiesbaar.	Er	wordt	niet	besloten	tot	een	
schriftelijke	stemming;	de	leden	gaan	bij	acclamatie	akkoord	met	de	herbenoeming	van	
de	heer	Stolwerk.	
De	heer	Schenk	is	aftredend	en	stelt	zich	niet	meer	herkiesbaar.	De	voorzitter	geeft	aan,	
dat	hij	op	uitdrukkelijk	verzoek	van	de	heer	Schenk	geen	dankwoord	tot	hem	zal	richten.	
Tijdens	de	komende	bestuursvergadering	zal	de	VLOK	afscheid	nemen	van	de	heer	
Schenk.	De	heer	Schenk	heeft	aangegeven	dat	hij	open	staat	om	voor	de	VLOK	als	
commissielid	aan	te	treden	bij	de	Geschillencommissie	Klussenbedrijven.	
Omdat	er	nu	een	vacature	is,	zal	een	nieuw	bestuurslid	moeten	worden	gevonden,	die	in	
ieder	geval	de	gelegenheid	krijgt	om	eerst	met	het	bestuurswerk	kennis	te	maken.	
Voordracht	en	benoeming	zal	op	de	agenda	van	de	volgende	algemene	ledenvergadering	
staan.	
	
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden	2015	
	
De	heer	Huisman	licht	toe,	dat	het	verlengen	van	de	termijn	voor	het	indienen	van	een	
klacht	bij	de	geschillencommissie	op	grond	van	europese	regels	wordt	verlengd	van	drie	
maanden	(na	melden	van	de	klacht	bij	de	ondernemer)	naar	twaalf	maanden.	
In	de	praktijk	is	de	wijziging	gering,	omdat	ook	nu	al	blijkt,	dat	bij	een	serieuze	
bemiddelingspoging	drie	maanden	zo	voorbij	zijn.	En	het	streven	blijft	om	zoveel	
mogelijk	zaken	via	bemiddeling	op	te	lossen.	
Omdat	de	wijziging	eigenlijk	erg	beperkt	is	hebben	andere	organisaties	de	wijziging	
gecommuniceerd	als	een	“erratum”.	De	VLOK	kiest	hier	ook	voor.	Op	de	site	zijn	de	
voorwaarden	al	aangepast.	Bij	de	gedrukte	bundels	zal	in	artikel	12	voor	“drie	maanden”	
moeten	worden	gelezen	“twaalf	maanden”.	Ook	zonder	de	wijziging	aan	te	geven	geldt	
de	twaalfmaandstermijn.	
	
Promotie	en	ledenwerving	
	
De	strategie	die	door	de	Klankbordgroep	van	leden	eind	2014/begin	2015	is	ontwikkeld	
blijft	speerpunt:	meer	voorlichting	en	promotie	via	de	consument	moet	de	vraag	naar	
diensten	van	VLOK-leden	verhogen.	Zoals	aangegeven	bij	de	presentatie	van	het	
Jaarthema	2016	zal	ook	via	netwerken	aan	die	promotie	worden	gewerkt.	
Daarnaast	staat	er	weer	een	traditionele	mailing	op	het	programma.	En	als	de	
mogelijkheid	zich	daarvoor	aandient,	zal	ook	tijdens	bijeenkomsten	bij	de	vakhandel	de	
VLOK	onder	de	aandacht	gebracht	worden.	
IN	het	kader	van	netwerken	zal	nadrukkelijk	ook	een	beroep	op	de	VLOK-leden	gedaan	
worden	om	in	hun	omgeving	te	kijken	of	er	vakmensen	zijn,	die	het	“verdienen”	om	
VLOK-lid	te	worden.	
	
Geschillencommissie	Klussenbedrijven	
	
De	heer	Huisman	laat	in	een	overzicht	zien	hoe	het	aantal	geschillen,	dat	in	behandeling	
wordt	genomen,	jaarlijks	aan	het	dalen	is:	2011	–	135	klachten,	2012	–	101	klachten,	
2013	–	57	klachten,	2014	–	42	klachten	en	voor	2015	is	de	prognose	ongeveer	17	
nieuwe	klachten.	Het	aantal	uitspraken	daalde	iets	langzamer	vanwege	de	in	het	
verleden	opgelopen	voorraad,	2011	-	60	uitspraken,	2012	-		62	uitspraken,	2013	-		31	
uitspraken,	in	2014	-	17	uitspraken	en	naar	verwachting	in	2015	-	19	uitspraken.	
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Begroting	2016	
	
De	heer	Scholte	licht	toe,	dat	hij	als	penningmeester	aanvankelijk	wilde	inzetten	op	een	
kleine	verhoging	van	de	contributie.	Maar	op	initiatief	van	de	bestuursleden	met	een	
eigen	klussenbedrijf	is	besloten	het	voorstel	te	doen	de	contributie	te	verhogen	van	285	
euro	naar	320	euro,	een	verhoging	van	ongeveer	12%.	
	
De	voorliggende	begroting	2016	is	op	die	contributie	gebaseerd	en	op	een	lager	aantal	
leden	dan	vorig	jaar	(1.200	leden	begroot	voor	2015,	950	voor	2016).	Dit	in	verband	
met	het	vertrek	van	de	Klusseniers.	
	
Het	budget	voor	personeel	wordt	komend	jaar	wederom	lager.	Ook	zullen	de	
huisvestingskosten	voor	de	komende	jaren	omlaag	gebracht	worden.	
Op	vragen	van	leden	antwoord	de	penningmeester	dat	bij	het	begroten	van	de	kosten	
voor	de	geschillencommissie	rekening	is	gehouden	met	een	eventueel	noodzakelijk	
afboeking	van	vorderingen.	Hoewel	het	uitstaande	saldo	ook	in	2015	verder	omlaag	is	
gegaan,	blijft	het	openstaand	bedrag	nog	te	hoog.	Over	de	verdere	voortgang	bij	de	
incasso	zal	binnenkort	weer	afstemming	plaatsvinden	met	het	incassobureau.	
Ter	ondersteuning	van	de	toelichting	op	de	cijfers	zullen	volgend	jaar	extra	sheets	
worden	gemaakt,	zodat	op	bepaalde	posten	goed	kan	worden	ingezoomd.	
	
Het	verwachte	positieve	resultaat	van	16.400	zal	worden	aangewend	om	het	negatieve	
saldo	van	het	eigen	vermogen	af	te	bouwen.		
	
Dan	rest	nog	een	speciale	begrotingspost	en	die	betreft	de	contributie	voor	PZO.	Die	
staat	nu	op	nihil,	omdat	het	lidmaatschap	formeel	is	opgezegd.	De	contributie	zou	voor	
2016	ongeveer	25.000	euro	bedragen	en	dat	zou	in	ieder	geval	tot	een	onaanvaardbaar	
resultaat	leiden.	
Omdat	het	lidmaatschap	van	PZO	wenselijk	is	en	PZO	ook	heeft	aangegeven	de	VLOK	
graag	als	lid	te	behouden,	heeft	PZO	een	nieuw	voorstel	gedaan.	Daarbij	zou	de	
contributie	in	2016	(en	2017)	3.000	euro	bedragen,	maar	in	de	twee	opvolgende	jaren	
30.000.	Zonder	ledengroei	kan	de	VLOK	een	dergelijke	verplichting	niet	aangaan.	Dus	
stelt	de	penningmeester	aan	de	vergadering	voor	het	bestuur	mandaat	te	geven	om	met	
PZO	een	afspraak	te	maken	onder	voorbehoud	van	een	ledengroei	van	tenminste	100	
leden.	In	dat	geval	dient	de	post	Contributie	PZO	op	3.000	euro	gesteld	te	worden	en	is	
het	begrote	resultaat	13.400	euro.	De	leden	gaan	met	algemene	stemmen	akkoord	met	
dit	voorstel.	
	
De	Begroting	2016	–	met	de	optie	van	voortzetten	van	de	aansluiting	bij	PZO	voor	2016	-	
wordt	door	de	leden	vastgesteld	en	goedgekeurd.	Ook	stemt	de	vergadering	–	met	1	
onthouding	–	in	akkoord	met	het	afsluiten	van	leningen	die	nodig	zullen	zijn	om	het	
liquiditeitstekort	in	2016	af	te	dekken.	Bij	de	vaststelling	van	de	contributie	stemmen	
twee	leden	tegen,	zijn	er	geen	onthoudingen	en	zijn	de	overige	leden	akkoord,	zodat	de	
contributie	2016	op	320	euro	wordt	vastgesteld	en	goedgekeurd.	
	
Overigens	zullen	de	contributie	en	de	premies	op	afzonderlijke	facturen	worden	gezet	
als	voorbereiding	op	de	overdracht	van	de	facturering	van	de	premies	aan	Meeùs	vanaf	
2017.		
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Verzekeringen	
	
De	heer	Huisman	licht	toe,	dat	de	VLOK-Aansprakelijkheidsverzekering	voor	Bedrijven	
(AVB)	gecombineerd	is	met	de	Geschillenpolis	in	een	beurspolis	waaraan	twee	
verzekeraars	deelnemen.	De	verzekeraars	hebben	overleg	geopend	om	de	
verzekeringen	te	evalueren,	met	name	op	het	schadeverloop.	Het	kan	zijn	dat	een	van	de	
verzekeraars	wil	stoppen;	Meeùs	zal	dan	een	vervanger	moeten	vinden.	
Mede	om	deze	reden	heeft	Meeùs	te	kennen	gegeven	voor	het	komend	jaar	nog	niet	de	
facturering	van	de	premies	ter	hand	te	kunnen	nemen.	
Ook	de	verzekeraar	van	de	mantelpolis	voor	(collectieve)	autoverzekering	is	met	Meeùs	
in	gesprek.	Vanuit	het	secretariaat	is	aan	Meeùs	aangeboden	te	helpen	met	informatie	en	
voorstellen.	Meeùs	verwacht	voor	het	eind	van	de	maand	bekend	te	kunnen	maken	wat	
de	nieuwe	premies	en	voorwaarden	gaan	worden.		
De	VLOK-Ongevallenpolis	en	de	Incasso/Rechtsbijstandverzekeringen	zullen	onder	
dezelfde	voorwaarden	en	premies	in	2016	worden	voortgezet.	
De	verzekeringsvoorwaarden	en	andere	nuttige	informatie	over	de	VLOK-verzekeringen	
zijn	te	vinden	op	de	speciale	VLOK-portal	bij	Meeùs:	vlok.meeus.com.	
	
Besluiten	
De	voorzitter	neemt	aan	de	hand	van	een	sheet	nog	eens	alle	genomen	besluiten	door:	

• Vaststellen	en	goedkeuren	verslag	ALV	18	november	2014	
• vaststellen	en	goedkeuren	jaarstukken	2014	
• dekking	van	de	liquiditeit	met	kortlopende	overbruggingsleningen	
• decharge	bestuur	voor	het	in	2014	gevoerde	beleid	
• goedkeuring	wijziging	VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden	2015	met	een	verlenging	

van	de	termijn	voor	indiening	van	een	geschil	door	de	consument	
• vaststellen	en	goedkeuren	contributie	2016:	320	euro,	exclusief	BTW	
• vaststellen	en	goedkeuren	begroting	2016	en	mandaat	voor	onderhandeling	over	

het	lidmaatschap	bij	PZO	
• herbenoeming	van	de	heer	Stolwerk	als	bestuurslid	

	
	
Rondvraag	
	
Op	de	vraag	hoe	het	staat	met	de	Vakgroep	Interieurbouw	meldt	de	heer	Huisman,	dat	
kleine	interieurbouwers	nog	moeilijker	te	bereiken	zijn	dan	klussenbedrijven.	
Geprobeerd	wordt	in	januari	een	bijeenkomst	te	laten	plaatsvinden	waarbij	toch	de	start	
gemaakt	wordt.	Er	is	ondersteuning	vanuit	de	uitgever	van	het	vakblad	Interieurbouw,	
maar	in	het	bestuur	van	de	VLOK	is	afgesproken	dat	er	geen	geld	voor	uitgaven	
beschikbaar	is.	Eerst	zullen	er	nieuwe	leden	moeten	komen;	in	het	Huishoudelijk	
Reglement	is	een	regeling	getroffen	voor	dergelijke	geassocieerde	leden.	
	
Op	de	vraag	of	er	belangstelling	bestaat	voor	een	inkoopcentrale	antwoord	de	
voorzitter,	dat	hiermee	in	het	verleden	ervaring	is	opgedaan.	Centrale	inkoop	is	lastig	te	
organiseren	omdat	veel	leden	zelf	in	hun	eigen	gebied	vaak	betere	kortingen	kunnen	
bedingen	op	grond	van	hun	eigen	afnames	dan	via	aan	inkoopcombinatie.	De	VLOK	is	
wel	altijd	in	om	van	producenten	concrete	kortingen	voor	leden	te	bedingen.	
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Op	de	vraag	of	er	al	een	opvolger	is	voor	de	algemeen	secretaris	antwoord	de	heer	
Huisman	dat	het	nog	niet	zover	is.	Wel	is	in	de	begroting	ruimte	opgenomen	om	met	
kandidaten	aan	de	slag	te	gaan.	Het	zou	zo	kunnen	zijn,	dat	een	aantal	taken	worden	
verdeeld.	Er	wordt	in	ieder	geval	actief	aan	de	opvolging	gewerkt.	
	
Op	de	suggestie	om	de	facturen	in	2016	digitaal	te	verzenden	reageert	de	
penningmeester	positief.		
	
De	heer	Stolwerk	wijst	de	leden	erop,	dat	de	VLOK	hen	graag	ondersteunt	bij	het	
deelnemen	aan	regionale	consumentenbeurzen.	Eind	november	is	voor	de	derde	keer	
met	de	“liever	thuis!”-beurs	in	Eindhoven	een	bijzonder	beursformule	gericht	om	de	
ouderen	en	hun	directe	omgeving	(kinderen,	thuiszorg-	en	andere	hulporganisaties).	De	
VLOK	kan	leden	een	plaats	bezorgen	en	de	leden	actief	ondersteunen	bij	deelname.		
	
De	voorzitter	dankt	iedereen	voor	de	inbreng,	sluit	de	vergadering	en	wenst	een	ieder	
wel	thuis.	
	


