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verslag Algemene Ledenvergadering VIW 23 april 2021 
(vastgesteld tijdens ALV op 5 november 2021) 
 

LOCATIE Online bijeenkomst 
deelnemers Peter-Paul Huynen (FrieslandCampina DMV, voorzitter VIW), Gerard Arts 

(Budels Brouwerij), Alex van Rijn (FUJIFILM), Hans van Reeuwijk (IFF), Rob 
Schoon (KWA), Marthijn Junggeburth (Swinkels Family Brewers), Jos Peeters 
(Coca Cola), Dennis van der Kroon (Van der Kroon Food Products), John Sesink 
(HTL-DHT), Dick Notenboom (VIW), Cees Mattheeussens (Mattheeussens-Wido), 
Peter Hogervorst (Dolphin Water), Monique Soeters (VIW) 

  
 

 

1. Opening, mededelingen  
Rond 14.10 uur opent Peter-Paul Huynen de vergadering en verwelkomt de online aanwezige 
leden.  
De heer Gijs van de Water (Kwaliflex) heeft zich helaas op het laatste moment moeten afmelden. 
 

2. Verenigingszaken (Agenda van de Algemene Ledenvergadering) 

 Vaststelling verslag  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op 13 november 2020, en derhalve wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 

 Financiën – Jaarrekening 2020 
De kascommissie, bestaande uit Dennis van der Kroon (Van der Kroon Food Products) en Gijs 
van de Water (Kwaliflex), hebben de jaarrekening en boekhouding 2020 gecontroleerd en 
hebben hun bevindingen (zie de vergaderstukken) vastgelegd. De kascommissie adviseert de 
Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de jaarrekening 2020 en decharge te 
verlenen aan het bestuur.  
Door de penningmeester, Marthijn Junggeburth, wordt nog een korte toelichting gegeven op 
de cijfervergelijking.  
De Algemene Ledenvergadering stemt in met de jaarrekening 2020 en verleent decharge aan 
het bestuur.  
 

 Bestuurszaken   
Het bestuur draagt bestuurslid Coca Cola European Partners, vertegenwoordigd door Jos 
Peeters, voor tot herbenoeming. Vanuit de leden zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. 
De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van Coca Cola 
European Partners. 
Aangegeven wordt dat er nog steeds een vacante bestuurszetel is. Geïnteresseerden hiervoor 
kunnen zich melden mij Monique Soeters. 

  
De sheets zijn beschikbaar op de website van de VIW (www.verenigingindustriewater.nl).  
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3. Pitch VIW-lid: Wat mij bezighoudt op watergebied 
Door Hans van Reeuwijk (IFF) wordt een interessante voordracht gehouden over de zaken die bij 
IFF spelen op watergebied. Het afvalwater van IFF wordt geloosd op de gezamenlijke AWZI van 
FUJIFILM, Agristo, Coca Cola en IFF. Vanuit deze AWZI komt er retourwater terug naar IFF, dat 
wordt toegepast in het koelsysteem en de stoomproductie.   
 
De sheets zijn beschikbaar op de website van de VIW (www.verenigingindustriewater.nl).  
 

4. Ruimte voor discussie 
Naar aanleiding van de voordracht van Hans van Reeuwijk wordt nagepraat en gediscussieerd. Er 
wordt ook gevraagd wat de hoogte van de VE-tarieven in Brabant zijn.   
 
Door Peter-Paul Huynen wordt aangekondigd dat het bestuur een paar keer per jaar een online 
spreekuur voor leden gaat organiseren. Deze online spreekuren gaan plaatsvinden op 18 juni, 10 
september en 10 december, telkens on 12.00 uur. De uitnodiging wordt vooraf toegezonden. 
 

Pauze 
 
5. Waterbeschikbaarheid en Klimaatadaptatie 

Door Ruud Bartholomeus, werkzaam bij KWR Water, wordt een zeer interessante presentatie 
gegeven over het samenwerken aan een robuuste zoetwatervoorziening. Mede door 
klimaatverandering is de druk op de beschikbaarheid van zoet grondwater toegenomen. Er zijn 
structurele maatregelen nodig om systeemherstel te bewerkstelligen. Verdergaand 
waterhergebruik, watersysteemdenken en verdergaande samenwerking zijn daarvoor 
noodzakelijk.  
 
De sheets zijn beschikbaar op de website van de VIW (www.verenigingindustriewater.nl).  
 

6. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
De volgende, hopelijk fysieke, ledenbijeenkomst van de VIW vindt plaats op 5 november 2021.  
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