Jaarverslag 2017

1. Inleiding
Onderstaand jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. Het
jaarverslag wordt in de Algemene Leden Vergadering van 29 mei 2018 toegelicht.

2. Mission Statement
De NVVL - Network for Food Experts missie luidt:
De NVVL fungeert als kennisnetwerk in voedingsleer en voedingsmiddelentechnologie om
zo een bijdrage te leveren aan de vakinhoudelijke professionaliteit van haar leden en
daarmee van de Nederlandse voedingssector. Onafhankelijkheid van de NVVL staat hierbij
altijd voorop.
Dit wil de NVVL doen door een brugfunctie (netwerk en informatie) te vervullen en door actuele
thema’s aan de orde te stellen voor de volgende vier sectoren: overheid, bedrijfsleven, onderzoek
en opleiding.

3. Leden en activiteiten
3.1.

Ledenaantal

Het ledenaantal heeft zich als volgt ontwikkeld van 2016naar 2017:
2016
2017
Lid NVVL
397
365
Gratis lid NVVL1
34
17
Totaal
inclusief gratis studentleden

431

382

1

Ook in 2017 is het ledental teruggelopen. We hebben nog steeds 382 leden die - in een tijd waarin
internet de mogelijkheid biedt om online contact te zoeken – behoefte hebben aan een vereniging
waar mensen fysiek bijeenkomen. Dat moeten we als NVVL zeker blijven benutten.
3.2.

Dienstverlening aan de leden

In 2017 werden de volgende diensten/activiteiten aan de leden geboden:
•

•
•

Op 26 januari de Rond de Tafel-sessie: Minder suiker: Hoe-zo? Met als sprekers: Stephan
Peters- verantwoordelijke voor Voeding en levensmiddelenwetgeving bij de NZO en auteur
van het boek ’Gezond eten met gezond verstand’, Marloes Kramer- R&D manager bij
Koninklijke Peijnenburg, Eva van Zeeland- bedenker van de Miss Natural lifestyle en
Johan de Visser-Manager Sustainale Retailing Albert Heijn.
Op 12 juni de Algemene Ledenvergadering en Bedrijfsbezoek bij La Trappe.
Op 16 november het Mini symposium ‘Hoe puur is puur’. Met als sprekers en voorzitter:
Rosanne Hertzberger- microbiologe en schrijfster van het boek ‘Ode aan de E-nummers’,
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•

Annet Roodenburg- voedingskundige aan de HAS Hogeschool, Ilse Straver- R&Dmanager Zonnatura, Alliette Jonkers- Medisch journalist en Maartje Schoolderman- CEO
bij VanBlik.
Op 16 november de uitreiking van de Scriptieprijzen: De WO-prijs ging naar Iris van ’t Erve,
Wageningen Universiteit, voor haar scriptie “Bone health in breast cancer patients
receiving chemotherapy”. De HBO-prijs ging naar Cecile de Vroomen van De Haagse
Hogeschool voor haar scriptie “Body volume and circumference with the Microsoft Kinect:
comparison with Air Displacement Plethysmography and manual anthropometry”.

Naast deze activiteiten heeft de NVVL de volgende activiteiten ondernomen en aangeboden:
• Medeorganisator van VoedingNederland 2018
• Namens de NVVL zit de voorzitter in de jury van de jaarlijkse Nederlandse inzending van
de Ecotrophelia-award (zie https://eu.ecotrophelia.org)
• Namens de NVVL zit de voorzitter in de jury van de Jaarprijs Goede Voeding
• Een speciaal deel op de website, alleen voor leden. Hierop hebben 146 leden een
uitgebreid profiel ingevoerd. Op deze manier bevorderen we de mogelijkheden tot
onderling netwerken.
• Een LinkedIn groep als netwerkplatform (533 leden)
• Een Twitter-account (150 volgers).
3.3.

Ontwikkelingen in 2018

Onze goed bezochte bijeenkomsten (ook al blijkt in de praktijk dat we minder bijeenkomsten
organiseren dan dat we zouden willen) sterken ons in onze gedachte dat we als vereniging wel
degelijk een toegevoegde waarde hebben en dat we onze kernactiviteit verbinden en netwerken
verder moeten uitdragen. Een sterkere profilering draagt bij aan de aantrekkelijkheid richting leden
en hopelijk aan nog beter bezochte activiteiten.
Een knelpunt blijft om actieve leden te vinden die in de werkgroep of bestuur plaats willen nemen
en om voldoende tijd vrij te kunnen maken voor de activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld door
werkgevers steeds minder ruimte gegeven om dit soort activiteiten te ontplooien en de pool van
vrijwilligers wordt ook kleiner. Om dit probleem aan te pakken is een aanjager van de werkgroep
gevonden in de vorm van een nieuwe secretaris: Martine Boetje.

4. De financiële positie
De financiële positie van het NVVL is verminderd in 2017 zoals te zien in de kolom ‘afrekening’ in
tabel 2 op pagina 4. De vereniging is financieel gezond. Het jaar is dit jaar negatief afgesloten met
een daling van het eigen vermogen van € 67.312 in 2016 naar € 57. 813 in 2016. De daling in het
vermogen was begroot, aangezien het vermogen erg groot was.
Een punt van aandacht blijft de daling in het aantal leden. Er kan een deel van het eigen vermogen
in PR worden geïnvesteerd. In 2017 werd het Mini symposium ‘Hoe puur is puur’ mede
georganiseerd door Mybusinessmedia BV.
4.1.

Afrekening 2017

Inkomsten
De contributie inkomsten zijn gedaald ten gevolge van een daling van het ledenaantal.
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De symposia leverden een nettobijdrage van € 0 op. Alle leden mogen gratis naar symposia
komen. Omdat we als vereniging geen commerciële activiteiten mogen ondernemen, moeten nietleden eerst lid worden van de vereniging om deel te mogen nemen aan de bijeenkomsten. Dit jaar
hebben we gewerkt met halfjaarleden, er zijn er 2 lid gebleven van de 15.
Nog niet alle debiteuren zijn in januari 2017 al voldaan.
De totale inkomsten in 2017 zijn € 20.867.
Uitgaven
Aan de uitgaven zien we een stijging in de kosten voor de diensten van de KNCV, aangezien de
kosten voor de ledenadministratie zijn gestegen van €10 naar €13 per jaar per lid. Er wordt
gedacht om de ledenadministratie zelf in de hand te nemen.
Er is te zien dat er minder is uitgegeven dan begroot aan het secretariaat. Er zijn door het
secretariaat wel meer kosten gemaakt voor de begeleiding van de Jaarprijs, waar het secretariaat
dit jaar meer tijd aan besteedde en strikt gescheiden rekeningen voor maakte.
Er is ook minder uitgegeven aan de werkgroep/bestuur. De gezamenlijke bestuur-en werkgroep
vergaderingen werden niet druk bezocht en hebben daardoor ook minder gekost.
Tenslotte is er meer uitgegeven aan activiteiten voor leden, dit heeft te maken met het inschakelen
van een externe betaalde partij.
De totale uitgaven in 2017 zijn € 30.366.
De kas is goedgekeurd door de kascommissie, bestaande uit Rudi Dieleman en Iris van den Beld.
4.2.

Begroting 2018

Inkomsten
De inkomsten van de NVVL worden in 2018 aflopend ingeschat. Net als vorige jaren is de
verwachting dat het ledenaantal blijft dalen. Afgelopen jaar zijn alle activiteiten voor leden gratis
aangeboden voor leden en dit blijft het geval. Ook weten we dat de georganiseerde activiteiten
altijd nieuwe leden opleveren.
In 2018 kunnen niet-leden een activiteit bezoeken door een halfjaarlidmaatschap te betalen. Na dit
half jaar worden ze gevraagd officieel lid te worden. Dit wordt per activiteit bepaald. Uiteraard
hebben bestaande leden voorrang op bezoek aan een activiteit.
Uitgaven
De website zal ook in 2018 aandacht krijgen, met als belangrijk speerpunt het duidelijk informeren
over activiteiten van de NVVL en eventuele partners, zoals VoedingNederland.
Het NVVL-secretariaat zal dit jaar meer gaan kosten in verband met extra taken, zoals het
bijhouden van de website en het eventueel zelf voeren van de ledenadministratie. In de begroting
op de volgende tabel is dit niet te zien, omdat daar de kosten van de KNCV nog zijn opgenomen.
Indien besloten wordt de ledenadministratie zelf te voeren, zal dat inhouden dat het bedrag van
KNCV naar NVVL secretariaat wordt overgedragen.
De kosten voor NVVL-bestuur zijn ingeschat op € 1.000, er is dan onder andere ruimte voor
vacatiegeld voor de werkgroepleden en het bestuur (ter hoogte van maximaal het contributiegeld).
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Tabel 2 Afrekening van 2017 en Begroting 2018

Begroting
2018

POSTEN
INKOMSTEN
Donaties
Contributie leden
Resultaat symposia
Rente
Diversen
Totaal inkomsten
UITGAVEN
Diensten KNCV
Jaarprijs NVVL
Website NVVL
Professioneel NVVL-secretariaat
Bestuur / werkgroep
Activiteiten voor leden
PR-activiteiten
Overig
totaal uitgaven

Afrekening
2017

Begroting
2017

Afrekenin
g 2016

€€20.000
€€40
€100
€20.140

€€20.824
€€43
€€20.867

€€21.000
€€115
€100
€21.215

€€24.185
€€115
€15
€24.315

€5.000
€1.500
€700
€4.000
€1.000
€15.000
€1.000
€300
€28.500
-€8.360

€5.165
€1.814
€762
€3.188
€491
€18.684
€€262
€30.366
-€9.499

€4.000
€1.300
€650
€4.000
€3.000
€15.000
€5.000
€300
€33.250
-€12.035

€1.267
€610
€1.736
€1.869
€5.787
€211
€478
€19.974
€4.340
€-

De balans per 31-12-2017
Balans 31-12-2016
Betaalrekening ING 613458
Betaalrekening ING 5482980
Renterekening ING 613458
Debiteuren per 31-12-16
Crediteuren per 31-12-16
Totaal

€325,76
€968,80
€41.594,02
€20.431,06
€5.506,60
€57.813,04

Eigen vermogen 2016

€57.813,04

5. Werkgroep
De werkgroep fungeert als platform om te netwerken en informatie uit te wisselen. Dit wordt
bewerkstelligd door het organiseren van verschillende symposia, excursies en gezamenlijke
bestuurs-en werkgroepvergaderingen.
In 2017 zijn er wat veranderingen in de samenstelling van de werkgroep opgetreden. Een punt van
zorg binnen de werkgroep is de continuïteit en het feit dat de hoeveelheid taken en
verantwoordelijkheden wellicht niet goed verdeeld zijn. In een tijd waarin het steeds lastiger wordt
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voldoende ruimte voor dit soort vrijwillige werkzaamheden te krijgen, is dit – zoals eerder gezegd een aandachtspunt voor het bestuur.
Eén van de veranderingen die we hebben doorgevoerd is dat er geen officiële voorzitter van de
werkgroep meer is die in het bestuur plaatsneemt, maar dat alle vergaderingen open staan voor
zowel het bestuur als de werkgroep. Het eerste deel van de vergadering betreft bestuurlijke zaken
en het tweede deel gaat in op ontwikkelingen en mogelijkheden voor NVVL om activiteiten te
ontplooien. Halverwege het jaar gaan we gaan gezamenlijk aan de slag om een begin te maken
van het plannen van de activiteiten voor het aankomende jaar. Hiermee zijn de werkgroep en het
bestuur beter geïntegreerd en is er sprake van een nauwere samenwerking.

6. Secretariaat
Tot en met 2017 verzorgde Nutri-Akt het secretariaat voor de NVVL. Marijke van Dooren, onze
secretaris (en dus werkzaam bij Nutri-akt) heeft begin 2018 haar taken als secretaris neergelegd.
Daarmee komt ook een einde aan de jarenlange en prettige samenwerking met Nutri-Akt, omdat
Nutri-Akt geen nieuwe secretaris voor de NVVL beschikbaar kan stellen.
Vanaf maart 2018 is Martine Boetje als secretaris voor ongeveer 1 uur per week begonnen. Voor
ondersteuning bij activiteiten die NVVL organiseert, zullen op basis van offertes extra
werkzaamheden worden verricht. Bepaalde administratieve taken, zoals voor de scriptieprijs,
worden ook bij het secretariaat ondergebracht.

7. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen:
Ad Nagelkerke – Voorzitter
Elly Kaldenberg – Vice-voorzitter
Maartje Geraedts – PR Commissaris
Joy Leegwater – Penningmeester
Marijke van Dooren – Secretaris
De werkgroep bestond in 2017 uit de volgende personen:
Simone Broxks, Martine Jansen-van der Vliet, Marloes Kneppers, Debby Lautenbach, Annemarie
Nijhof, Elke Ribbers-Jutten, Roos de Roo, Judith Rosenboom, Anke Schlatmann, Angela Severs,
Mirjam Smit-van Hal, Inge Stoelhorst, Stephan Peters en Marieke van Zoggel.
Gedurende 2017 hebben Martine Jansen-van der Vliet, Debby Lautenbach, Annemarie Nijhof, Elke
Ribbers-Jutten, Mirjam Smit-van Hal, Inge Stoelhorst en Marieke van Zoggel aangegeven te stoppen
met hun activiteiten.

8. Profilering en publiciteit
In 2017 is extra aandacht besteed aan profilering en publiciteit door onder andere de PR van het
Mini symposium ‘Hoe puur is puur’ onder te brengen bij mybusinessmedia. Er zijn banners in
nieuwsbrieven van VMT en Voeding Nu geplaatst, die wat extra zichtbaarheid voor de NVVL heeft
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opgeleverd. Toch weegt die tijdelijke promotie niet op tegen de hoge kosten die het met zich
meebrengt. De meeste aanmeldingen komen nog steeds via de leden en hun kennissen.
In 2018 zijn er plannen voor een vaste samenwerking met een kanaal wat veel voedingskundige of
levensmiddelentechnogen bereikt. We gaan nog op zoek wat hiervoor de beste route is. Ook denken
we aan het vernieuwen van de website en het regelmatiger laten verschijnen van de nieuwsbrieven,
zodat we via die wijze de zichtbaarheid kunnen vergroten.
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