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Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 11 april 2019 te Den Haag. 

Aanwezig: Jacqueline van der Zwan, voorzitter, Phil Wheeler, Jolanda Bonen, Leo van Gerven, Arjan 

Houwaart, Sweder Bosch (allen formeel benoemde bestuursleden VSHO). 

Adviseur: Cees van der Ende. 

Verslag: Johan Lapidaire (met highlight aangegeven punten zijn actiepunten) 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom; voorafgaand aan de vergadering wordt zij door Cees van der 

Ende en Arjan Houwaart blij verrast met een bos van 30 verse tulpen: symbool voor 30 jaar VSHO. 

Op tafel geboortechocolaatjes ter ere van de geboorte van kleinzoon Bram van Johan Lapidaire. 

 

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 28 november 2018 (Bijlage 1) 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld; met dank aan opsteller Cees van der Ende. 

 

3. Bespreking mededeling 19 januari 2019 van de voorzitter (Bijlage 2) 

• Stand van zaken 

• Hoe nu verder? 

Aanvullende informatie (zijnde de brief d.d. 8-4-2019 van de voorzitters van de WDH Marc 

Raaijmakers en Erik Koldewijn) is aan alle bestuursleden toegezonden.  

Aanwezige bestuursleden uit de MBO-geleding bevestigen de inhoud. Bestuurlijk lidmaatschap VSHO 

is in stemming gebracht binnen het MBO en de meesten stemmen in met opzegging van dit 

lidmaatschap; sommige scholen (waaronder ROC Mondriaan) zullen uit eigener beweging lid blijven 

van VSHO. 

Dit heeft tot gevolg dat het besluit genomen is, dat de bestuursleden vanuit het MBO op advies van 

hun achterban terugtreden.  

Consequenties, gevolgen en samenstelling nieuw bestuur liggen vanaf nu in handen van 

overgebleven bestuursleden. Denk hierbij aan in- en uitschrijving KvK, financiën en dat soort zaken. 

Begonnen wordt met het inventariseren over hoe nu verder?(1) 

Het is aan het Platform HBR om invulling te geven aan de vrijgevallen bestuurszetels van de VSHO;  

de huidig zittende bestuursleden nemen de taken van het bestuur over en zetten de VSHO voort; 

onder dezelfde naam. Het bestuur wordt aangevuld. Met een andere naam gaat de kracht van 30 

jaar VSHO verloren. 

Als MBO uit de setting van VSHO treedt, blijft de VSHO bestaan, de betreffende bestuursleden treden 

af en er is vooralsnog geen aanpassing van de statuten nodig. MBO-scholen zullen individueel aan 

moeten geven of zij lid willen blijven of niet.(2) 

Naast zaken betreffende KvK en financiën, zal er naar de leden in het algemeen en de MBO-leden in 

het bijzonder goed gecommuniceerd moeten gaan worden over het vervolg.(3) 
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Deelname aan scholingsactiviteiten blijft in principe mogelijk voor MBO-scholen. Aangeboorde 

expertise en het aanbod in deze is en blijft aantrekkelijk. 

Tip van de voorzitter: benadruk, dat de jaarlijkse bijdrage aan VSHO bijzonder laag is. Communiceer 

prikkels ook op de website: iedereen blijft welkom. Wellicht is een (financiële) prikkel voor leden 

t.o.v. niet-leden bij scholingsactiviteiten een goed advies. Geldt ook voor voordelen voor betalende 

‘premium-leden’ bij over-inschrijving van een scholingsactiviteit. 

Wat het betekent voor MBO-scholen om hun lidmaatschap wel of niet op te zeggen, moet via de 

secretaris gedegen gecommuniceerd worden.(4) 

Cees van der Ende spreekt zijn gevoelens uit, dat het VSHO-beleidsplan -naar zijn mening- voorbarig 

binnen de kringen van de WDH besproken/behandeld is. Overige aanwezigen delen die gevoelens 

niet en bevestigen, dat het proces conform afspraak is verlopen en staat volledig achter de gang van 

zaken. 

MBO treedt nu uit; dit betekent derhalve géén ontbinding van de VSHO. Er vindt hierdoor ook géén  

vereffening plaats en er vindt géén uitkering plaats aan participanten. De algemene middelen zijn 

níet uitkeerbaar. 

Conform artikel 13 van de statuten van VSHO moeten er nieuwe bestuursleden benoemd gaan 

worden.(5) 

Het nieuwe bestuur zal moeten overwegen of de heer Harrie de Bruijn (momenteel adviseur namens 

MBO-geleding) gevraagd gaat worden om aan te blijven, maar dan als algemeen adviseur.(6) 

Overigens: de WDV heeft niets met de gang van zaken rondom VSHO te maken; Jolanda Bonen heeft 

zitting in bestuur VSHO namens de WDH. 

Het bestuur van de VSHO moet aandacht besteden aan de Convenant MBOraad Recreatie over 

samenwerking.(7) 

Na te streven datum van aftreden penningmeester met bijbehorende vrijwilliger moet 1 juli 2019 

zijn.(8) 

Vóór het begin van de zomervakantie moet alles geregeld zijn m.b.t. de KvK en de bank (ING).(9) 

Medio juni moet alles formeel geregeld zijn qua papierwerk met de voorzitter.(10) 

Formeel treden de bestuursleden vanuit de MBO-geleding per direct af. Penningmeester blijft aan tot 

hem décharge verleend kan worden na afsluiting van de financiële zaken c.q. na afloop van het 

boekjaar. Penningmeester blijft aan tot de jaarrekening is opgesteld.(11) 

Het bestuur moet  de voordelen van een lidmaatschap voor scholen goed ter sprake (laten) 

brengen.(12) 

Woensdag 15 mei na de mei-vakantie is de volgende WDH-vergadering. Communiceren over 

gewenste gang van zaken (b.v. nieuwe voorzitter fysiek aanwezig of niet) in overleg met voorzitters 

en secretariaat van WDH. (13)   

Voorzitter spreekt dank uit voor de samenwerking: “Wie weet wat voor moois er voor in de plaats 

komt …?” 

Financiële administratie gaat weg bij Mondriaan c.q. Gemma Gieselaar. Er moet gewerkt worden aan 

nieuwe bemensing hiervan.(14) 

 



4. Financiële stand van zaken 

a. Overzicht van de financiën 2de en 3de kwartaal schooljaar 2018/2019 

b. Stand van zaken t.o.v. de begroting 2018/2019 

c. Stand van zaken inning jaarafdracht 2018/2019 

d. Vervolgstap a.g.v punt 3 

Phill Wheeler geeft aanwezige bestuursleden inzicht in het nieuw ontwikkelde administratieve 

systeem. Systeem is eigendom van VSHO. 

Ledenbestand is volkomen actueel in dit systeem volgens Phill en uitvoerder Gemma Gieselaar. Zie 

ledenkaarten in systeem met daarin personen met mailadressen van zowel financiële 

aanspreekpunten als aanspreekpunten voor operationele zaken. 

Alle bekende kosten en opbrengsten zijn verwerkt. 

Phill Wheeler doet navraag naar het verschil tussen scholingsdagen en studiedagen. Scholingsdagen 

blijken structureel en een herhalend fenomeen te zijn; studiedagen eenmalig en incidenteel. 

Secretariaatskosten, vrijwilligersvergoedingen, kosten ontwikkeling financieel systeem en 

websitekosten zijn in beeld gebracht.  

Openstaande post is gevolg van foutief gefactureerde scholingsbijdrage van € 100 i.p.v. € 110. 

Besloten is (door penningmeester) geen aanvullende factuur na te sturen. 

€ 1700 van vorig boekjaar is bijgeboekt. 

V.w.b. de scholingsdagen: daar zullen nog activiteiten van geannuleerd gaan worden t.g.v. te weinig 

deelnemers.  

Extra attentie t.a.v. bestuurskosten: die lijken hoog op te lopen. 

Vraag over post van € 200 betreffende financiële administratie blijft onbeantwoord. Wordt nader 

onderzocht.(15) 

Waar is de post van gealloceerde gelden voor het VMBO gebleven uit de ‘oude begroting’? Deze post 

is nu niet meer zichtbaar en bedroeg € 1200 of € 1300. Phill Wheeler gaat dit onderzoeken.(16) 

Actuele stand van zaken studiedagen stuurt Cees van der Ende aan Phill Wheeler toe. 

Work in Progress: er is een spaarrekening met een rond bedrag van € 100.000. Penningmeester 

hanteert te allen tijde het vier-ogen-principe en wil dat graag zo houden; ook als dat af en toe 

vertraging in de  betaling tot gevolg heeft. 

Wie heeft toegang tot systeem? Besloten wordt dat alle bestuursleden een alleen-lezen-toegang 

zullen krijgen (17) (ervan uitgaande dat dat ook mogelijk gemaakt kan worden).  

Het wordt nader onderzocht door Phill Wheeler of uitvoerend secretaris ook direct toegang kan 

krijgen tot alleen de ledenkaarten.(18) 

Let op, dat er altijd tenminste twee VSHO-bestuursleden gemachtigd zijn om betalingen te kunnen 

en mogen verrichten.(19) 

Extra attentie t.a.v. een aantal opvallende actuele financiële zaken; met in het achterhoofd de 

voorbije financiële perikelen rondom de VSHO. 

• Van alle financiële acties en transacties moeten bonnen ingeleverd worden bij de 

penningmeester. 

• Besluiten tot financiële uitgaven worden altijd vooraf in het bestuur genomen. 



• Bij Mondriaan is een IBSNummer een vereiste bij het uitreiken van een cadeaubon. Binnen 

VSHO is nooit een besluit genomen in deze richting en het is vooralsnog ook niet voorzien dit 

te gaan doen. 

• Vrijwilligersbijdragen: bij Mondriaan laat men vrijwilligers kiezen voor òf één 

vrijwilligersvergoeding òf kostenvergoeding voor gemaakte kosten (b.v. dag- of 

uurvergoeding en kilometervergoeding, parkeergelden). Volgens de fiscus kan/mag een 

vrijwilliger “niet van beide walletjes snoepen”. Bestuur besluit vrijwilligersvergoedingen te 

laten zoals ze momenteel zijn; mede gezien het feit, dat de penningmeester de door VSHO 

uitbetaalde vrijwilligersbijdragen niet meldt bij de fiscus. 

• Ook van reeds begrote en geaccordeerde bedragen moeten bonnen ingeleverd worden bij 

de penningmeester. 

• Er is verschil tussen cadeaubonnen als prijzengeld of als vrijwilligersvergoeding. Volgens de 

normen van Mondriaan zouden bij cadeaubonnen als vrijwilligersvergoeding het BSNummer 

gevraagd moeten worden. Bij ander scholen doet het IB47-formulier dienst als 

betalingsbewijs.  

• Het bestuur zal zijn licht moeten laten schijnen over deze vergoedingen. (20) 

• Tevens is fiscaal maximale vrijwilligersvergoeding voor 2019 verhoogd naar € 1700 i.p.v. de 

huidige € 1500 per jaar. 

• Belastingvrije kilometervergoeding gaat van de huidige € 0,19 naar € 0,235 per kilometer. 

• Bestuur maakt ten aanzien van vergoedingen keuzes in relatie met de nieuwe begroting 

2019/2020.(21) 

 

5. Lopende zaken 

a. Vakwedstrijden (Sweder Bosch) 

• Stand van zaken 

• Financiën 

b. Scholingsdagen (Arjan Houwaart) 

• Stand van zaken aantal deelnemers per 1-4-2019 

• Verwachte inkomsten uit deelnemers 

• Verwachte externe- en interne kosten van de scholingsdagen 

• Gemaakte afspraken over de facturering via Gemma 

Ad a.: Sweder Bosch, Gertjan Sneekes en Johan Lapidaire hebben hier veel werk en energie in 

gestoken. Wedstijd is 27 maart j.l. zeer succesvol verlopen. Zonder noemenswaardige incidenten. 

Er bleek weinig tot geen archiefmateriaal, dus organisatie ging grotendeels vanaf scratch. Volgend 

jaar komen zij in een gespreid bedje.  

Er hebben een top-aantal van 12 teams van twee koks en een gastheer/-vrouw meegedongen naar 

de prijzen.  

De burgemeester van Teylingen heeft de prijzen uitgereikt en was de hele prijsuitreiking aanwezig. 

Er is geïnvesteerd in 4 roll-up-banners en een grote banier, die meerdere jaren mee kunnen met de 

wedstrijden en scholingsdagen. 

Mede dankzij flinke bijdrage/sponsoring van KTS Teylingen College (waarvoor veel dank) is het hele 

evenement onder begroting afgerond. Finale afrekening volgt via Sweder Bosch richting Phill 

Wheeler. Wachten is nog op laatste rekening van printwerk en banieren.(22) 

Er waren prijzen voor álle deelnemers met een waarde van ruim boven € 6500; voornamelijk 

geworven (veel respect hiervoor) door Gertjan Sneekes. 

Tevens is er een nieuwe wisselbokaal in het leven geroepen: de Cees van der Ende wisselbokaal. Als 



oprecht eerbetoon voor alle inspanningen voor de VSHO door deze persoon. 

Mede door de tomeloze inzet van de medewerkers van KTS Teylingen College is de dag van 27 maart 

tot zo’n groot succes geworden. Er gaat veel waardering uit namens VSHO naar dit team. 

Organisatie gaat nieuwe regels invoeren en bekend maken omtrent deelname-mogelijkheden van 

alle scholen.(23) 

Volgend jaar zal veel aandacht uitgaan naar het samenstellen en proefkoken en proefserveren van 

het wedstrijdmenu.(24) 

Ad b: Scholingsdagen lopen volgens planning. Een enkel bijeenkomst heeft (nog) onvoldoende 

inschrijvingen. Komende week vindt besluitvorming plaats rondom eventuele afgelastingen.  

Er is een actueel overzicht beschikbaar van deelnemers: op basis hiervan heeft Phill Wheeler de 

facturering opgestart. 

Er gaat nog een mailing uit voor last-minute-inschrijvingen voor beschikbare scholingen. De scholing 

tafelbereidingen is wel driedubbel over-ingeschreven. 

 

W.v.t.t.k. 

o Controle lijst met contactgegevens VSHO en Platform HBR (Bijlage 3) 

Controle van meegestuurde lijst levert minimale aanpassingen op. Bleek grotendeel actueel genoeg. 

Gezien de recente ontwikkelingen zal de lijst vervangen worden met gegevens van de nieuwe 

bestuurssamenstelling. 

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Nieuws vanuit WDH/WDV en Platform HBR 

Arjan Houwaart: er is een verzoek voor een lid van examencommissie VMBO HBR van de CVTE 

binnen gekomen. Het is usance om dat via VSHO te regelen. Erik Dirks van het Hooghuis in Oss wordt 

voorgedragen 

Jolanda Bonen: geen nieuws vanuit WDV; geen vergadering geweest. Volgende vergadering is 15-5-

2019 

Krimpend leerlingaantal bij Deltion ROC-breed. Blijkt bij Mondriaan minder actueel.  

Leo van Gerven: keukens bij Rooi Pannen gaan stuk-voor-stuk verbouwd worden komende tijd. 

Leerlingenaantallen lopen structureel terug op het VMBO. Opmerkelijk is, dat er sprake is van minder 

zorgzwaarte bij de ingeschreven toekomstige leerlingen. 

Sweder Bosch: vraagt hoe het zit met betalen vrijwilligersbijdragen door VSHO. Gaat dat automatisch 

of moet er gedeclareerd worden? De vrijwilligersovereenkomst is de basis; dergelijke overeenkomst 

met VSHO geldt in principe voor onbepaalde tijd; tenzij anders vermeld. Er wordt nooit vooraf een 

volledige (jaar-)vergoeding uitbetaald. In principe altijd uitbetaling op basis van een declaratie bij de 

penningmeester.  

Het bestuur zal nieuwe, duidelijkere en meer eenduidige regels moeten opstellen voor het uitbetalen 

van vrijwilligersbijdragen. (25) 

Sweder Bosch en Arjan Houwaart gaan regelen, dat er een afsluitende etentje georganiseerd wordt 

(niet op een school) met het tot zojuist zittende bestuur van VSHO.(26) 



Cees van der Ende: nieuwe Drank- en Horecawet (in wording) biedt wettelijke ruimte aan opleiders 

om jonge leerlingen in specifieke opleidingssituaties op gepaste wijze om te laten gaan met alcohol. 

Phill Wheeler vraagt zich af waarom horeca maar één van de vijf sterren heeft betreffende kansen op 

de arbeidsmarkt. Heeft blijkbaar ook nog met veel andere zaken te maken dan sec het begrip 

arbeidsmarktkansen. 

Tevens vraagt hij zich af of ook het VMBO last heeft van het geen geld mogen vragen voor extra 

kosten bij opleidingen (als TTO [2-talig onderwijs c.c. Nuffic], vakkleding en dat soort zaken). 

Boodschap van bestuursleden is “wees alert”. Vele goed onderbouwde en reële kosten mogen 

gewoon doorbelast worden. 

Jacqueline van der Zwan: maakt zich zorgen over kortlopende vakopleidingen als bijvoorbeeld bij 

Horeca Academie en House of Hospitality, alwaar na een betrekkelijk kortdurende opleiding wettelijk 

erkende vakdiploma’s uitgereikt worden. Is dit geen diploma-devaluatie? Zij maakt zich oprecht 

ongerust. 

En de rol van het bedrijfsleven? 21-5 is er een horecadag en het Haagse horeca-bedrijfsleven is niet 

enthousiast te krijgen voor acties op deze dag. 

In Amsterdam kent Sweder Bosch goed maandelijks overleg tussen HBO-, MBO- en VMBO-onderwijs 

en horecabedrijfsleven in Casa 400.  

 

7. Rondvraag/Sluiting 

o Plannen volgende vergadering(en), datum, plaats en tijd 

Jacqueline van der Zwan: safe the date om vrijdag 24 mei aanstaande als VIP-gast aanwezig te zijn op 

het 40-jarig jubileum van Mondriaan. (27) 

Volgende vergadering van nieuwe bestuur: via de mail regelen door Johan Lapidaire. (28) 

 

Zoetermeer, 15-4-2019 

 


