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Verslag van de 47e jaarvergadering van de 
Kwaliteitskring Twente,  
gehouden op 20 september 2017 bij Natura 
Docet/Wonderryck te Denekamp. 
 
> Opening  
In totaal 30 leden wonen de ALV en het 
aanvullende programma bij. De vergadering 
wordt geleid door de voorzitter Henk-Jan 
Wegman.  
 
Henk-Jan meldt dat aansluitend aan de ALV ir 
Mark Peters, innovatieconsultant bij 
IJsseltechnologie, een lezing zal verzorgen met 
als thema “De kwaliteit van leiderschap in 
relatie tot Smart-industry”.  
 

 
 

> Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken en 
mededelingen 

De kascontrole is dit jaar verricht door dhr. Rob 
Lindenberg en dhr. Ton ten Vergert.  
 

KKT, ALV 20 september 2017 

Aanwezigen 

Gerard Berendsen 

Alfred Bonke 

Frans Bosch 

J. Boschman 

Henk Braam 

Joost Brinkhuis 

Piet Carol 

Onno Coster 

Marien Florijn 

Jaap Hekkema 

Elize Hulscher 

Oranda Krupers 

Rob Lindenberg 

Ab Meirik 

Herman Nijenkamp 

Rick Nijhuis 

Tom Nijland 

Hermen Plantinga 

Nico Runia 

Eric van de Straat 

Erik Taal 

Rene van der Veen 

Ton ten Vergert 

Ben Uitdewilligen 

Henk-Jan Wegman 

Jelle Winia 

Erna Wolberink-Finkers 

Wouter van der Zee 

Johan Zemansky 

 
 
afmeldingen 

Jieles van Daalen 

Jeroen Gerfen 

Victor Holman 

Chris Knoops 

Henk Kraaijenbrink 

Michaël Lansbergen 

Henk van der Lee 

Kees Looijenga 

Richard Meijer 

Henny Oberink 

Rob Olde Dubbelink 

Leon Pelders 
Ellen Reinink 

Lucas Schreurs 

Ruud Sweelssen 

 

 

Na de ontvangst met een kopje koffie werd 
door de leden plaatsgenomen in de zaal.  
De agenda en te bespreken stukken waren  
vooraf aan iedereen toegestuurd waardoor het 
programma van de vergadering zoals altijd vlot 
kon verlopen. 
 
 

http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/g.j.berendsen/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/a.b.bonke/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/f.bosch/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/h.braam/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/j.brinkhuis/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/p.a.carol/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/o.coster/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/m.w.florijn/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/j.hekkema/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/e.hulscher/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/r.lindenberg/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/a.meirik/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/h.nijenkamp/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/g.h.nijhuis/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/t..l.b.nijland/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/n.runia/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/e.vandestraat/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/e.taal/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/r.vanderveen/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/a.g.j.tenvergert/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/h.j.vorenkamp/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/j.winia/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/e.%20wolberink-finkers/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/woutervanderzee/
http://www.kwaliteitskringtwente.nl/author/j.h.g.zemansky/
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> Vaststellen verslag ALV d.d. 14 september 
2016 

Het verslag van de ALV d.d. 14 september 2016 
is als bijlage meegestuurd met de uitnodiging 
en is tevens digitaal in te zien op de website van 
de KKT.  
 
Opmerkingen: Eric van de Straat heeft het 
verzoek om in het verslag een specifieke zin op 
te nemen over het verlenen van decharge. 
Hierin wordt toegestemd, aanpassing volgt.  
Het verslag wordt met dankzegging aan de 
opsteller, secretaris Elize Hulscher 
goedgekeurd. 
 
 
> Jaarverslag 2016 - 2017 

Op de agenda staat vervolgens de terugblik op 
het afgelopen jaar met als jaarthema 
“Risicogestuurd werken” . We kunnen onder 
andere terugkijken op een vol en boeiend 
programma van bedrijfsbezoeken, de 
collegetour naar het NFI, de succesvolle 
uitvoering van drie ronde tafelbijeenkomsten 
die steeds weer zijn volgeboekt, het jaarlijkse 
themanummer en drie uitgaven van de digitale 
nieuwsbrief. 

Het Jaarverslag 2016 – 2017 wordt integraal 
door de voorzitter Henk-Jan Wegman 
besproken. Ook dit Jaarverslag is toegevoegd als 
bijlage aan de uitnodiging en reeds beschikbaar 
gesteld op de website van de KKT. Leden van de 
KKT kunnen de verslagen downloaden van 
www.kwaliteitskringtwente.nl  
Ook de verslagen van de Kringmiddagen en 
andere bijeenkomsten zijn voor de leden in te 
zien op de website.  
 
De beleidsvoornemens die in dit seizoen zijn 
uitgevoerd:  
• Er zijn zes bijeenkomsten georganiseerd 

rondom thema “Risico gestuurd werken”. 
Daarnaast hebben we deelgenomen aan 
het ‘’Rode Loper’’ Event in Enschede en is 
er weer een gezellige en smakelijke 
Activistenavond georganiseerd.  

• Een interessant en gevarieerd aanbod in 
bijeenkomsten t.b.v. de leden. 

• Organisatie van drie  Ronde tafel 

bijeenkomsten.  Enkele thema’s die dit jaar 
niet zijn opgepakt door de Ronde tafel-
organisatie worden in het volgend seizoen 
opnieuw gepland.  

 

 
 
> Jaarverslag Penningmeester 
Het financieel jaaroverzicht en de balans 2016 – 
2017 worden gepresenteerd en waar nodig 
toegelicht. Eric van de Straat geeft aan dat de 
resultaten iets hoger zijn dan begroot. De goede 
resultaten zijn mede te danken aan een lichte 
stijging van de contributie-opbrengsten en het 
doorschuiven van het budget voor de nieuwe 
website.  
Voor het lustrum is wederom een voorziening 
getroffen. De financiële situatie van de 
vereniging is en blijft gezond. 
 

 
 
Goedkeuring Jaarverslagen: 
De vergadering gaat akkoord met de 
jaarverslagen. Geen opmerkingen. 
 
> Verslag Kascommissie / Decharge 
De Kascommissie, bestaande uit Rob 
Lindenberg en Ton ten Vergert stellen de 
vergadering voor décharge te verlenen aan het 
bestuur per 1 juli 2017.  
 

http://www.kwaliteitskringtwente.nl/
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De door de kascommissie gecontroleerde 
stukken tonen een overzichtelijk en inzichtelijk 
beeld van de financiële status van de 
vereniging. 
 
De Kascommissie informeert de vergadering dat 
het financieel beheer goed is uitgevoerd en 
complimenteert daarbij de penningmeester met 
de zeer correcte en zorgvuldige wijze waarop de 
administratie is gevoerd. 
 

 
 
> Decharge 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel 
van de Kascommissie tot decharge van het 
bestuur, hiermee wordt goedkeuring 
uitgesproken over het gevoerde financiële 
beleid en de goedkeuring van de jaarverslagen 
in het verenigingsjaar 2016 – 2017. De 
vergadering stemt unaniem in met het voorstel 
en verleent het bestuur decharge.  
 
De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor 
haar kritische blik en uitgevoerde 
werkzaamheden.  
 
> Verkiezing Kascommissie 
De Kascommissie bestaat voor het 
verenigingsjaar 2017 – 2018 uit Ton ten Vergert 
en Erna Wolbers.  
 
> Mutaties Bestuur en Commissies 
In de Programmacommissie zijn René ter Horst, 
Tim Steffens en Kristel Zonder eind seizoen 
2017 gestopt. Er is weer plaats voor 
enthousiaste leden die graag bedrijfsbezoeken 
willen organiseren.  
In de Redactiecommissie stopt voorzitter Nicole 
Mak. Ook in deze commissie is aanvulling 

gewenst. Geïnteresseerden kunnen zich melden 
bij bestuur- of commissieleden.  
 
In het kader van het aftredingsschema treedt 
Johan Zemansky dit jaar af. Hij stelt zich 
beschikbaar voor een volgende termijn. De 
vergadering gaat graag akkoord met de 
herbenoeming van Johan Zemansky als 
voorzitter van de Programmacommissie.  
  
> Beleidsvoornemens 2016 - 2017 
Voorzitter Henk-Jan Wegman licht aan de hand 
van sheets de beleidsvoornemens van de KKT 
toe voor het seizoen 2017 – 2018. 
Het thema “De kwaliteit van leiderschap“  
vormt het basisthema voor de 
Kringbijeenkomsten en de Ronde 
tafelbijeenkomsten.  
 
De Ronde Tafelbijeenkomsten hebben onder 
anderen als doel om in een klein gezelschap de 
nieuwe norm en de consequenties voor de 
organisaties te begrijpen.  

Wat kunt u verder verwachten van de KKT het 
komende seizoen?  

• De continuering van de huidige 
activiteiten (kringmiddagen, collegetour 
en activistenbijeenkomst)  

• Verder bouwen aan kennis via de 
nieuwe Ronde tafelbijeenkomsten 

• Structurele intensieve samenwerking 
met derden, zoals het Nederlands 
Netwerk voor Kwaliteit (NNK) en andere 
Kwaliteitskringen moet leiden tot groei 
van de vereniging en een groter aanbod 
aan activiteiten voor de leden.  

• Aansluiting op de netwerkorganisaties 
in Twente via Ondernemend Twente en 
de landelijke kwaliteitskringen via het 
LOK.  

• Een interessante en gezellige 
lustrumviering van ons 45 jarig 
bestaan.  
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Henk-Jan nodigt alle KKT-leden uit om ideeën, 
suggesties en wensen in te dienen voor de 
organisatie van de Lustrumviering. Leden die 
het lustrum mede willen organiseren zijn van 
harte welkom. Zij kunnen zich melden bij de 
Programmacommissie.  
 
In het komende verenigingsjaar zal de KKT zich 
wederom inzetten om kwaliteitsmanagement 
een podium te geven, ruimte te bieden aan 
ontwikkelingen op het vakgebied en de leden te 
faciliteren bij het verbeteren van de 
bedrijfsvoering.  
 

 
 
De invulling vanuit de commissies 
De Programmacommissie heeft wederom een 
gevulde agenda met bedrijfsbezoeken. In het 
komende jaar wordt aan het thema aandacht 
besteed tijdens bezoeken aan o.a. Asito en 
Benchmark electronics.  
 
De promotieactiviteiten worden bij het 
benaderen van bedrijven voor 
kringbijeenkomsten gericht ingezet. 
 
De Opleidingscommissie geeft in het nieuwe 
seizoen vervolg aan de ingezette activiteiten. Zij 
gaat in de komende periode enkele opleidingen 
kwaliteitsmanagement – interne auditing 
verzorgen.  
 
Daarnaast gaat de Opleidingscommissie 
opnieuw Ronde Tafelbijeenkomsten 
organiseren over diverse thema’s in lijn met de 
nieuwe ISO-norm. De thema’s die in het 
afgelopen jaar niet zijn uitgevoerd, worden in 
het nieuwe seizoen opnieuw gepland.  
 

De Redactiecommissie gaat zich verder 
toeleggen op het uitbreiden van de content op 
de website, de digitale nieuwsbrief en het 
beheer hiervan. De commissieleden verzorgen 
daarnaast wederom de Krul, het magazine van 
de KKT.  
 
> Begroting en contributie 2017 – 2018 
De penningmeester licht de begroting 2017 – 
2018 nader toe. Het financieel overzicht geeft 
aan dat alle activiteiten voor het volgend 
seizoen binnen de begroting gefinancierd 
kunnen worden. Voor het lustrum is de 
afgelopen jaren een voorziening getroffen. Deze 
is nu voldoende om een mooie bijeenkomst te 
organiseren. Het verwacht negatief resultaat      
€ 13.000,- waarvoor reeds een voorziening is 
getroffen van € 13.500,-  
 
Gezien de geplande activiteiten voor het 
nieuwe jaar en het beschikbare budget is een 
extra bijdrage van de leden niet nodig. De 
vergadering besluit dat de huidige 
lidmaatschapstarieven gehandhaafd blijven.  
 
De vergadering heeft verder geen fundamentele 
opmerkingen ten aanzien van de begroting en 
keurt de begroting goed. 
 
 

 
 
 
> Sluiting 
De voorzitter sluit de formele vergadering 
onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 
inbreng. Mark Peters verzorgt vervolgens op de 
zolder van Natura Docet/Wonderryck zijn 
presentatie.  
 
22 september 2017,  
Secretaris 
 
 


