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MEDEDELINGEN van het Bestuur: 

 

Informatie uit Begrotingsvergadering dinsdag 31 oktober 2017:  
1. Kookwedstrijd CCN: CCN organiseert – dit keer in het voorjaar – de bekende 
landelijke kookwedstrijden. Heeft u zin om mee te doen: kijk voor informatie op de 
website van CCN. Teams kunnen zich opgeven voor 11 december 2017. De 
voorrondes worden gehouden op 17 maart 2018, de halve finales op 21 april 2018 
en de FINALE op 2 juni 2018. Het bestuur hoopt dat Zeeland – evenals voorgaande 
jaren – goed vertegenwoordigd is. 

2. Foto’s voor de website en Facebook: Graag ontvangt het bestuur foto’s van uw kooksessies voor 
gebruik op de website en Facebook. Graag ook actiefoto’s waarbij de werkzaamheden van de leden zichtbaar 
zijn. Stuur uw foto’s naar communicatie@culinairgildezeeland.nl  

3. Logo’s nieuwe buizen: Leden die een (nieuwe) buis met logo willen laten borduren wordt gevraagd hun 
naam op een stukje papier vast te spelden op de plaats waar men het logo dient te realiseren.   

4. Ledenwerving: in het voorjaar van 2018 zal een open dag worden georganiseerd voor de werving van 
nieuwe leden. U hoort later meer. Uiteraard is het fijn als leden privé mensen uitnodigen kennis te komen 
maken met ons kookgilde, in de eigen groep maar eventueel ook in een andere groep. 
Doe dat vooral, de ervaring leert dat het merendeel van de nieuwe leden kennis maakt met de club via 
vrienden en kennissen die al bij ons Gilde actief zijn.  
5. Schoonmaak: CGZ gaat (voorlopig) verder met schoonmaakbedrijf ASITO maar met nieuwe 
schoonmakers. Het contract is verlengd tot 1.7.2018. In de loop van volgend jaar wordt mogelijke verlening 
opnieuw besproken. Wij rekenen op uw medewerking wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn over de 
schoonmaak. U kunt dit via uw chef melden aan het bestuur en/of in het hiervoor op de bar liggende ASITO-
boek aantekenen.  
Tevens zal de schoonmaker zo veel als mogelijk is ’s avonds tegen 22.00 uur tijdens de kookavond starten met 
schoonmaken en dus de afwas vanaf dat moment van ons overnemen. 

6. Contributieverhoging: vanaf 1.1.2018 ziet het bestuur zich voor het eerst sinds jaren genoodzaakt over te 
gaan tot een geringe contributieverhoging met Euro 10,00 per jaar. De reden hiervan zijn de gestegen kosten 
van inkoop en vaste lasten.   

7. Secretaris: Vanaf 1.1.2018 zal het secretariaat worden overgenomen door de heer Adrie Wisse. Lia Septer 
zal per die datum haar taken beëindigen en overdragen aan de heer Wisse. 

8. Open dag: Volgens voorjaar zal het bestuur een opendag organiseren t.b.v. ledenwerving. U hoort 
hierover nader. Ideeën zijn van harte welkom bij het bestuur.  

 
 
 

 
 

uw hulp is WELKOM!! 

MARKETING: marketing is in de huidige maatschappij een belangrijk 
onderdeel van een succesvolle bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor ons Gilde. 
Met name voor het werven van nieuwe leden is het nodig om ons Gilde 
voortdurend onder de aandacht te brengen van potentiele belangstellenden. 
In de huidige “snelle tijd” is dit nog eens extra belangrijk voor verenigingen 
zoals ons kookgilde. Een Open Dag is weliswaar goed om mensen kennis te 
laten maken maar tot nu toe laten we de mogelijkheden om grote groepen te 
bereiken via moderne media als Facebook en Instagram onbenut. 
Hoe breng je onze kookactiviteiten onder de aandacht van een zo groot 
mogelijk publiek?  Daarom zijn wij op zoek naar iemand die dit onderdeel 
goed op de kaart kan zetten of het bestuur hierin kan ondersteunen.  
Geeft u kennis op dit gebied of weet u iemand, die dit mogelijk voor ons 
Culinair Gilde zou willen opzetten c.q. het bestuur hierin wil ondersteunen: 
neem dan a.u.b. contact op met onze secretaris: 
secretaris@culinairgildezeeland.nl en overige leden 
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 Workshop worst maken: 

 

Helaas moeten de inschrijvers voor de workshop worst maken nog even geduld 
hebben voordat de workshop doorgang zal vinden. De heer Brouwer, die deze 
workshop zal geven, is helaas reeds meerdere malen geopereerd in Rotterdam 
aan één oog. Zodra ik bericht ontvang dat hij weer gezond is verklaard zal ik de 
inschrijvers en de overige leden van onze club berichten.                                                                                     
Lia Septer 

 
Lia Septer, oktober 2017 


