
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VLOK, gehouden op maandag 26 
november 2018 bij de Greenworks Academy te Apeldoorn. 
 
 
Voorafgaand aan de vergadering kregen de VLOK-leden een interactieve presentatie van de 
adjunct directeur van de Greenworks Academy, Gerhard Hospers. De Greenworks Academy 
is ontstaan na overleg met de Rijksoverheid in 2009 over het toepassen van duurzame 
oplossingen in de bouwpraktijk. Op uitnodiging van Raab Karcher kon de VLOK op deze 
locatie de jaarbijeenkomst houden. 
 
 
Opening 
 
Tijdens opening van de ledenvergadering geeft de voorzitter aan Dennis Kosten de 
gelegenheid zich aan de leden nader voor te stellen. Dennis Kosten versterkt sinds september 
2018 het secretariaat van de VLOK als verenigingsmanager voor de VLOK  
 
 
Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 
 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2017, gehouden in het 
Techniek College te Rotterdam wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 
Activiteiten in 2018 
 
Bestuurslid Ed Stolwerk geeft aan hoe in 2018 de ruimte voor promotie en voorlichting is 
verdeeld over een viertal consumenten(woon)beurzen en een zestal Startersdagen van de 
Kamers van Koophandel. Ook voor 2019 zijn weer vier consumentenbeurzen gepland. De 
voorzitter roept de leden op vooral gebruik te maken van de mogelijkheid om gratis 
toegangskaarten voor hun klanten aan te vragen. Bij elke beurs krijgt de VLOK als deelnemer 
daarvoor een aantal vrijkaarten toegewezen. Tenslotte zijn er een aantal bijeenkomsten 
geweest bij Bouwmaat en een aantal regiobijeenkomsten. 
 
Barry de Vreede doet verslag van de activiteiten in zijn portefeuille: de regio. Hij wijst op het 
belang van de regiocontactpersonen aan de hand van de rol die zij kunnen spelen. Zowel naar 
de bestaande leden om de afstand tussen bestuur en leden te verkleinen, maar ook als 
ambassadeur van de VLOK en aanspreekpunt voor nieuwe leden. De contactpersonen hebben 
ook een rol gespeeld bij de keuze voor het Jaarthema 2019 en de locatie van deze 
ledenvergadering. Naast de zes bestaande regiocontactpersonen zullen er nog een aantal 
moeten komen. Met name beneden de grote rivieren zijn nog geen leden actief als 
regiocontactpersoon. 
 
Kees Huisman schetst de ontwikkelingen rond de Geschillencommissie Klussenbedrijven. Er 
is al jaren een dalende tendens bij het aantal geschillen; los van de zich steeds verbeterende 
kwaliteit van onze leden mede versterkt door de inzet van de VLOK-bemiddelaar Mart 
Rietveld. Deze ontwikkeling is terug te vinden in de dalende financiële lasten rond de 
geschillenbeslechting. Daarnaast wordt met de Geschillencommissie gewerkt aan een plan om 
de extra garantie van de nakomingsgarantie beter bij het publiek bekend te maken. De 
Geschillencommissie is bereid daarvoor als platform in te zetten de site 
www.samenwerkenaankwaliteit.nl. In dit kader geeft hij het woord aan Lisbeth Gruppen van 



Werkspot om kort uiteen te zetten wat het belang van herkenbare kwaliteit is voor de 
organisatie als Werkspot. 
 
 
Financiën 
 
Penningmeester Paul Scholte geeft aan dat hiermee ook een bijdrage is geleverd aan het 
positieve resultaat over 2017. Het effect daarvan is ook terug te vinden in de kleinere balans 
door het teruglopende saldo van crediteuren en de uitstaande bedragen van de 
nakomingsgarantie. Daarom was de overbruggingsfinanciering aan het eind van 2017 ook 
lager dan voorgaande jaren. Overigens blijven de inspanningen gericht op het terugdringen 
van het resterende negatieve eigen vermogen. Dat zal over 2018 waarschijnlijk minder sterk  
zijn. Alle reden om met zijn allen in te zetten op het werven van meer leden. 
Naar aanleiding van de vraag of daarmee niet ook het risico op nakomingsgarantie zal 
oplopen legt de voorzitter uit, dat de toelatingsvoorwaarden zijn aangescherpt, onder meer 
door middel van een depotbedrag en een reputatiecheck via internet. De aanwezigen kunnen  
zich vinden in de stelling dat groot niet beter hoeft te zijn en dat bij ledenwerving de nodige 
zorgvuldigheid wordt betracht. De voorzitter geeft aan dat de VLOK de afgelopen jaren zijn 
les wat dat betreft wel heeft geleerd en dat de VLOK nu ook naar buiten toe inzet op het 
bewaken van de kwaliteit. 
 
 
Bestuursverkiezingen 
 
De voorzitter geeft aan dat Ed Stolwerk en Barry de Vreede vorig jaar voor de nieuwe termijn 
van twee jaar zijn herbenoemd. Nu is aan de orde het voorstel tot herverkiezing van de 
voorzitter en de penningmeester. Bij vorige gelegenheden is aangegeven dat beiden willen 
terugtreden zodra de VLOK ook in financieel opzicht weer gezond is. Gelet op de huidige 
ontwikkelingen zal met de herverkiezing van zowel de voorzitter als de penningmeester hun 
laatste termijn ingaan. 
De leden besluiten met algemene stemmen tot herverkiezing van de voorzitter en de 
penningmeester. 
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan kandidaat-bestuurslid Jack Bal om zich te 
presenteren aan de aanwezigen. Met een persoonlijk woord geeft Jack Bal aan zich betrokken 
te voelen bij de vereniging en zich graag te willen inzetten voor de leden. Na een werkzaam 
leven als bankmanager is hij in 2009 voor zichzelf begonnen en aangesloten bij De Vakman-
organisatie. 
Met algemene stemmen besluiten de leden tot benoeming van Jack Bal als nieuw bestuurslid.  
 
 
Jaarthema 2019 
 
Op voorstel van de regiocontactpersonen is als Jaarthema 2019 gekozen voor “Duurzamer? 
Duurzamer!”. Duurzaam leeft bij klanten, leidt tot vragen, tot ontwikkelingen en raakt de 
oorsprong van de VLOK. Doel is het onderwerp in de volle breedte te belichten en daarbij 
nadrukkelijk ook ruimte ingeruimd wordt voor activiteiten van de leden.  
Direct de spits afbijtend gaf Wilco Machielse van KlusKlus uit Zeist de gelegenheid om iets 
te zeggen over zijn initiatief woongezond-experience.nl om in de regio Utrecht te komen tot 
groot nationaal centrum in Utrecht, goed bereikbaar met alle vormen van vervoer, waar 
particulieren en professionals zich intensief kunnen informeren over alle aspecten van gezond 
bouwen en wonen: materialen, toepassingen, gezondheid (straling, lucht, licht, geluid, groen, 
water, aarde, etc.) voelbaar + meetbaar, comfort, met slimme oplossingen als circulair 



bouwen en natuurlijk effectief isoleren. In huis en ruim eromheen. Klein- en grootschalig. 
Van 12Ambachten tot WELL. 
 
 
Begroting en contributie 2019  
 
De penningmeester voert de leden langs de getallen in de begroting 2019. Met de versterking 
van het secretariaat verwacht het bestuur een stijging van het aantal leden. Met een 
voorzichtig uitgavenbeleid stelt de penningmeester voor de contributie voor 2019 niet te 
verhogen. 
De contributiefactuur voor 2019 zal er overigens wel iets anders uitzien. De huidige 
verzekeraar stopt met de combi-polis van Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) en 
Geschillenpolis en er is in Nederland geen verzekeraar bereid gevonden om de dekking van 
de Geschillenpolis te verzorgen. Daarom zal het bestaande premiebedrag van 50 euro als 
Tijdelijke Bijdrage Dekking Nakomingsgarantie op de contributiefactuur verschijnen. Met 
deze bijdrage zal het bestuur zorgen voor een fonds waarmee de VLOK zelf kan voorzien in 
de dekking van de voormalige Geschillenpolis. Naarmate het fonds groot genoeg is, zal de 
bijdrage kunnen worden afgebouwd. Een goede impuls om met zijn allen te blijven werken 
aan kwaliteit. 
 
 
Nieuwe VLOK-verzekeringen 
 
Door de overname van Meeùs Assurantiën heeft de VLOK met Aon Verzekeringen de nieuwe 
huisadviseur van de VLOK. Aon is wereldwijd een van de grootste tussenpersonen. Door de – 
overigens in oktober aan de VLOK bekend gemaakte - opzegging van Allianz van de VLOK 
AVB annex Geschillenpolis moest Aon onmiddellijk aan de slag. Gelukkig wist Aon al in een 
maand tijd met een nieuw voorstel te komen. 
Door wijzigingen op de verzekeringsmarkt – onder meer samenhangend met de lage 
rentestand – en het toegenomen inzicht van verzekeraars in de schadelasten in de bouw en 
ook bij klussenbedrijven is de premie voor de nieuwe VLOK-AVB duidelijk hoger. Daar staat 
tegenover dat onder meer een ruimer dekking is voor werken met vuur en een hogere dekking 
is voor de Opzichtclausule. Die clausule dekt schade aan goederen van de klant die tijdens de 
uitvoering van het werk onder bewerking zijn. Die dekking stijgt van 10.000 naar 50.000 euro 
per gebeurtenis. Uit de schadegegevens van de afgelopen jaren valt op te maken de één op de 
drie schadeclaims te maken hebben met de Opzichtclausule. Deze clausule, die standaard niet 
wordt meegenomen in bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, is dus voor klussenbedrijven 
van belang. 
Robert Rispens, die namens Aon ter vergadering aanwezig is om vragen te beantwoorden, 
geeft aan, dat bij de vergelijkingen nadrukkelijk ook internetaanbiedingen betrokken zijn. 
Daarbij kwam naar voren dat na aankleding van de verzekeringen tot het niveau dat voor 
klussenbedrijven nodig is de premies aanzienlijk omhoog gingen. Voor de VLOK was daarbij 
bovendien van belang dat het om een vaste premie gaat en iet om een voorschotpremie die 
nadien wordt vastgesteld aan de hand van omzetgegevens. Voorts dat er standaard 
meeverzekerd is de inbreng van partners die zich bezig houden met de administratieve kant 
van de onderneming en tijdelijke hulpkrachten. 
Overigens zal – ook door de tijdsdruk die er nu was - de markt komend jaar nauwlettend 
gevolgd worden en signalen van leden over mogelijke alternatieven worden onderzocht. 
 
Ten aanzien van de VLOK Incasso- en Rechtsbijstandsverzekering voor 
Consumentengeschillen is er sprake van een premieverhoging als gevolg van een indexering 
en ook hier het schadeverloop. Steeds meer leden doen een beroep op deze verzekering; 



hierbij is van belang dat consumenten bij klachten ook vaak rechtsbijstand inroepen. 
Niettemin blijft de premie van 60 euro per jaar (excl. assurantiebelasting) bijzonder scherp. 
 
Bij de VLOK-Ongevallen en Invaliditeitspolis blijft alles bij het oude. 
 
 
Besluiten 
 
Samenvattend besluit de vergadering op de financiële bestuursvoorstellen: 

• De jaarcijfers 2017 goed te keuren en vast te stellen 
• Het bestuur decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde beleid 
• De voor de tijdelijke liquiditeitsoverbrugging in 2017 afgesloten leningen goed te 

keuren 
• De begroting 2019 goed te keuren en vast te stellen 
• De contributie 2019 gelijke te houden op 320 euro per jaar (excl. omzetbelasting) 
• De Tijdelijke bijdrage dekking Nakomingsgarantie van 50 euro per jaar (excl. 

omzetbelasting) goed te keuren 

 
Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
 
Gevraagd wordt bij de uitnodiging voor de volgende ledenvergadering aan te geven welke 
leden uit dezelfde regio zich ook hebben aangemeld. Dat was vroeger gebruikelijk om leden 
in staat te stellen samen te reizen. 
Gewezen wordt op de mogelijkheden met elkaar ervaringen uit te wisselen en zaken te doen 
door te communiceren via de VLOK-ledengroep op Facebook. 
Als het gaat om communiceren en leren is er een advies van een van de leden: haal eens de 
wikkel van KlusVisie af (en lees hem)! 
Op de vraag hoe de VLOK meer jongeren in de gelederen kan krijgen wijst Ed Stolwerk op 
de contacten met de scholen en de inspanningen die met ministerie van defensie zich getroost 
om 2.000 mensen via de scholen opgeleid te krijgen. 
 
Onder dankzegging van een ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering en wenst 
iedereen een goede thuisreis. 
 


