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MEDEDELINGEN van het Bestuur: 

 

OPENDAG zaterdag 19 april 

 

Om het ledenbestand op het huidige peil te houden 

is het weer nodig aan ledenwerving te doen in de 

vorm van een open dag. Hiervoor hebben we de 

hulp nodig van de leden om het bereiden van 

gerechtjes te demonstreren en de gasten hierover 

uitleg te geven. Leden die daaraan mee willen doen, 

kunnen zich aanmelden bij hun chef of rechtstreeks 

bij Hans Everaars everaars@zeelandnet.nl.   

 

 

OPEN  
         DAG 

 

 

 

 

Het zou leuk als de deelnemers die receptjes zelf uitzoeken, een ingrediëntenlijst maken en die 

aan mij doorgeven om te voorkomen dat we allemaal hetzelfde gaan maken. De hapjes moeten 

goed ogende, makkelijk maak- en deelbare amuses of voorgerechtjes zijn eventueel uit de 

receptuur van de laatste jaren. De kosten voor de ingrediënten zijn uiteraard voor het bestuur. 

De dag begint om 11.00 uur en loopt door tot max. 17.00 uur. Het is mogelijk om de gehele dag 

deel te nemen of  aan een gedeelte daarvan. In dat laatste geval graag een opgave van de 

gekozen begin- en eindtijd. 

We willen zo veel mogelijk kandidaatleden bereiken daarom vragen wij zo veel mogelijk 

ruchtbaarheid aan het evenement te geven. Het bestuur zal dit doen door het benaderen van de 

media en het verspreiden van flyers.  

Nadere informatie kan worden verkregen bij de chefs of een van de leden van het bestuur.   
 

 

 

MEDEDELINGEN van het Bestuur: 

 

KOOKWEDSTRIJDEN 2014 

Dit jaar vindt voor de 5e keer de strijd om de CCN-

bokaal weer plaats. Leden van het Culinair Gilde 

Zeeland hebben aan alle voorgaande edities 

meegedaan. Het bestuur nodigt u uit om dat dit jaar 

ook weer te doen. De deelnemende teams bestaan 

uit drie personen plus een reserve. Er mogen 

maximaal drie teams per afdeling meedoen. Indien 

er meer dan drie teams worden aangemeld houden 

we een onderling wedstrijdje om uit te maken wie 

er landelijk mag meedoen. 

 

De voorronde vindt plaats op: 13 september 

De halve finale op:   4 oktober 

De finale op:    8 november 

Je mag je eigen receptuur ontwerpen aan de hand van een ingrediëntenlijst van het CCN. De 

ingrediënten worden door de afdelingen op de locaties beschikbaar gesteld. Bij de voorrondes is 

die lijst twee weken van te voren bekend, bij de halve finale een week en bij de finale 1 uur van te 

voren. Er mogen door de teams geen extra ingrediënten worden toegevoegd. 
 

De locaties zijn nog niet bekend, deze hangen af van de aanmeldingen. De finale vindt plaats op 

een centrale plaats en belooft een mooi evenement te worden in een professionele omgeving. 
 

Aanmelden voor de wedstrijd voor 12 mei kan individueel (dan stelt het bestuur een team 

samen) of per team bij Wim de Pundert wpdpundert@zeelandnet.nl. 

De aanmelding moet zijn voorzien van uw naam, adres en e-mailadres. Nadere informatie op de 

site van het CCN( www. c-c-n.n). 
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MEDEDELINGEN van het Bestuur: 

 

JUBIEUMFEEST: Op verzoek van de algemene ledenvergadering 

heeft onder de leden een enquête plaatsgevonden waarbij de vraag 

werd gesteld of de leden een feest wilden en zo ja, of zij dat feest 

dan ook zouden bijwonen. Vrijwel unaniem is aangegeven (85/15) 

dat men geen feest wil maar dat het daarvoor bestemde geld beter 

kan worden ingezet voor de aanschaf van apparatuur. Het bestuur 

heeft dit standpunt overgenomen en aldus besloten. Er wordt 

momenteel bekeken wat voor apparatuur kan en gaat worden 

aangekocht. Wij denken daarbij aan een verwarmde uitgiftetafel met 

onder- en bovenwarmte, een Roner (dompelaar), een snelkoeler, 

etc. J
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MEDEDELINGEN van het Bestuur: 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING dinsdag 25 maart 

 

Op bovenstaande datum zal om 19.30 uur weer een 

algemene ledenvergadering worden gehouden. Daarbij komt 

naast o.a. de jaarrekening van 2013 ook het aftreden van 

bestuursleden aan de orde. Voor 2014 zijn aftredend 

voorzitter Hans Everaars en bestuurslid en tevens inkoper 

Sjaak de Fouw. Beide zijn herkiesbaar. Indien er echter leden 

zijn die zich kandidaat willen stellen voor een van beide 

functies kunnen zij zich aanmelden bij de secretaris Wim de 

Pundert wpdpundert@zeelandnet.nl 
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