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Locatie:  Heineken Ontspannings Centrum (H.O.C.) 
  Docterskampstraat 7. 5222 AM ’s-Hertogenbosch 
 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 
 

15.05 uur Opening Algemene Ledenvergadering VIW 
 

15.06 uur Bestuurszaken 
 

15.08 uur Vaststelling verslag vorige bijeenkomst d.d. 19 mei 2022 (bijlage 1) 
 

15.09 uur Financiën: Begroting 2023 
 

• Voorstel begroting  2023 (bijlage 2), toelichting door penningmeester VIW, 
Marthijn Junggeburth 

• Vaststellen begroting 2023 
 

15.19 uur Rondvraag 

15.20 uur Sluiting Algemene Ledenvergadering 

15.20 uur Vervolg ledenbijeenkomst (zie Programma Ledenbijeenkomst VIW) 
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conceptverslag Algemene Ledenvergadering VIW 19 mei 
2022 (ter vaststelling tijdens ALV op 24 november 2022) 
 

LOCATIE Lieshout (Bavaria Brouwerijcafé ) 
deelnemers Zie bijlage 
  

 

 

1. Feestelijke opening  
Rond 15.00 uur opent Peter-Paul Huynen de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden en 
spreker. Speciaal welkom wordt geheten aan oud-voorzitter, tevens 1e voorzitter, van de VIW de 
heer Constant van den Thillart.  
 
Tijdens het nuttigen van een stukje van de overheerlijke 
jubileumtaart, wordt geluisterd naar een terugblik op 
20 jaar VIW door Peter-Paul Huynen. In een kort filmpje 
brengt oud-voorzitter Wilfried Aarsen tot slot zijn 
felicitaties over.  
 
Er volgt een kort voorstelrondje. 
 

2. Nationale grondwater reserves: onderzoek en beleidsontwikkeling 
Door Mirjam Post, werkzaam bij het Ministerie Infrastructuur en Milieu,  wordt een interessante 
presentatie gegeven over de beleidsontwikkelingen omtrent grondwater en grondwaterreserves. 
 
Voor het programma Aanvullende Strategische Voorraden (ASV), die de drinkwatervoorziening 
voor de periode tot 40 jaar betreft, is de provincie verantwoordelijk. De provincie Noord-Brabant 
is nog bezig met het vaststellen van de ASV. 
 
Het programma Nationale Grondwater Reserves, dat gaat over de drinkwatervoorziening op de 
lange termijn (> 40 jaar) en een reserve voor calamiteiten, valt onder de verantwoordelijkheid van 
het Rijk. 
 
Er wordt uitgegaan van een groei van 30% van de grondwaterbehoefte t.b.v. drinkwater. 
 
In het beleidsstuk Structuurvisie Ondergrond staat letterlijk opgenomen: “Het onttrekken van 
grondwater voor de levensmiddelenindustrie is geen nationaal belang en valt ook niet onder de 
vitale infrastructuur..... Een zelfde beschermingsregime als voor openbare drinkwatervoorziening 
is daarom niet aan de orde.”  
 
Daarnaast ook diverse andere opgaven die impact hebben om gebruik ondergrond/grondwater. 
Dit kan heel veel impact hebben voor de industrie. Mevrouw Post nodigt de VIW uit om hierover 
verder te komen praten. 
 
De sheets zijn beschikbaar op de website van de VIW (www.verenigingindustriewater.nl). 

http://www.verenigingindustriewater.nl/
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Pauze  
 

Voorzitter Peter-Paul Huynen opent het tweede deel van de vergadering en verwelkomt de 
spreker.  
 

3. Provinciaal Meetnet – Hoe werkt het en hoe wordt op data gestuurd? 
Door Matthijs ten Harkel, werkzaam bij de provincie Noord-Brabant, wordt een presentatie 
gegevens over de werking van het bodem- en watersysteem in Brabant, de KRW-doelen en het 
monitoringssysteem.  
 
De huidige KRW-doelen houden nog geen rekening met de klimaatverandering die de laatste 
jaren zichtbaar is. Ook zijn de nieuwe stoffen, zoals Pfas, nog niet verwerkt in de KRW.  
 
Veel informatie over de grondwaterstanden en droogte is te vinden op de sites 
https://grondwaterstand.brabant.nl en https://droogteportaal.nl/droogteportaal/web/.  En de 
site https://www.brabantinzicht.nl/ toont de toestand van natuur, water en milieu in Brabant. 
 
Sinds de WOII is er sprake van dalende grondwaterstanden in Brabant. Dat blijkt uit peilbuizen die 
als sinds die tijd in Brabant aanwezig zijn. 
 
Vanuit de aanwezigen worden veel vragen gesteld, waardoor het een interessante en interactieve 
presentatie was en die veel inzicht bij de aanwezigen bracht. 
 
De sheets zijn beschikbaar op de website van de VIW (www.verenigingindustriewater.nl). 
 
 

4. Verenigingszaken (Agenda van de Algemene Ledenvergadering) 

• Opening algemene Ledenvergadering VIW 
Rond 15.00 uur opent Peter-Paul Huynen de ALV. 
 

• Vaststelling verslag  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op 5 november 2021, en derhalve wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 

• Financiën 
o Jaarrekening 2021 

De jaarrekening 2021 is als vergaderstuk vooraf toegezonden. Door de penningmeester, 
Marthijn Junggeburth, wordt nog een korte toelichting gegeven. De inkomsten dalen door 
minder contributie (minder leden), inzet ambtelijke ondersteuning ook gedaald. 
 
o Bevindingen Kascommissie 2021 

De heren Ad van Boxtel (Trobas Gelatine) en Gerwin van Rosmalen (Kwaliflex) hebben de 
boekhouding over 2021 gecontroleerd en daarin geen onregelmatigheden gevonden. Dalend 
ledenaantal en daarmee inkomsten, blijft punt van zorg. De kascomissie adviseert de ALV de 
jaarrekening vast te stellen.  

https://grondwaterstand.brabant.nl/
https://droogteportaal.nl/droogteportaal/web/
https://www.brabantinzicht.nl/
http://www.verenigingindustriewater.nl/
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o Vaststellen Jaarrekening 2021 
De jaarrekening wordt unaniem door de ALV vastgesteld.  
 
o Verlenen decharge over het gevoerd beleid 

Aan het bestuur wordt door de ALV unaniem decharge verleend.  
 

Voor de kascommissie 2022 melden zich Gerwin van Rosmalen (Kwaliflex) en Hans van 
Reeuwijk (IFF) aan. 
 

• Sluiting Algemene Ledenvergadering   
Door de voorzitter wordt de ALV afgesloten.  

  
De sheets en vergaderingstukken zijn beschikbaar op de website van de VIW 
(www.verenigingindustriewater.nl).  

 
5. Rondvraag 

- Aan de hand van lijst van voedingsmiddelenbedrijven voorstel om een alarmerende brief te 
sturen naar die bedrijven, waarin uiteengezet wordt wat op het bedrijfsleven af komt qua 
watertekort. 

- Er bestaat een DHZ-subsidiepot (Deltaplan Hoge Zandgronden), waar voor 
waterbesparingsprojecten tot 40% subsidie kan worden aangevraagd. 

 
6. Sluiting 

Na afsluiting wordt, onder het genot van met drankjes en luxe hapje geheel verzorgd en 
aangeboden door Swinkels Family Brewers, nog uitgebreid nagepraat over deze bijeenkomst en 
wordt er getoost op het 20-jarig bestaan van de VIW. 

  

http://www.verenigingindustriewater.nl/
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UITGAVEN

bedragen excl. 

BTW

bedragen incl. 

21% BTW
bedragen excl. 

BTW

bedragen incl. 

BTW
bedragen excl. 

BTW

bedragen incl. 

21% BTW

Ambtelijke ondersteuning:

-werkzaamheden ambtelijk secretaris: 30.707,71€     33.472,00€     

tarief per uur (ex. BTW): 119,95€    + 119,95€    130,75€    +

subtotaal dagen secretariaat 32 30.707,71€       32 30.707,20€           32 33.472,00€       

- reiskosten - 350,00€           + 227,75€               + - 350,00€           +

subtotaal ambtelijke ondersteuning 31.057,71€    37.579,83€        30.934,95€        37.431,29€        33.822,00€    40.924,62€        

Kosten secretariaat:

-vergaderkosten ALV 1.200,00€       158,45€               1.200,00€       

-vergaderkosten bestuur 600,00€           632,25€               675,00€           

-relatiegeschenken 60,00€             91,35€                 80,00€             

-administratieve ondersteuning KWA 600,00€           600,00€               650,00€           

-fee KWA (meelift op abonnementen) 140,00€               155,00€           

-boekhoudsoftware Snelstart * 157,00€           -€                     -€                 

-bankkosten 600,00€           587,77€               600,00€           

-creditrente 300,00€           200,59€               210,00€           

-website (hosting, domein, onderhoud) 130,00€           128,26€               340,00€           

-automatisering (cloud) * 1.700,00€       1.406,82€            -€                 

-vergoeding kantoorfaciliteiten * 1.050,00€       -€                     -€                 

-kosten postbus 225,00€           242,00€               242,00€           

-portokosten/e.d. 10,00€             -€                     20,00€             

-kosten mobiel telefoon 140,00€           + 140,73€               + 151,00€           +

subtotaal kosten secretariaat 6.772,00€         8.194,12€          4.328,22€           5.237,15€          4.323,00€         5.230,83€          

Externe projecten:

-reservering voor externe project (n.b.) 300,00€           + -€                     + 300,00€           +

subtotaal onvoorziene projecten 300,00€            -€                    -€                   300,00€            

TOTAAL UITGAVEN 38.129,71€     46.136,95€        35.263,17€         42.668,44€        38.445,00€     46.518,45€        

INKOMSTEN

Contributies:

-Huidige leden 35.374,31€     37.251,68€         36.217,26€     

-Achterstallige contributie 355,82€               

-Contributieverhoging (inflatiecor.) 5,0% 1.768,72€       + nvt + 6,5% 2.354,12€       +

subtotaal contributie leden 37.143,03€    44.943,06€        37.607,50€        45.505,08€        38.571,38€    46.671,37€        

Onzekere inkomsten/overig:

-Subsidie -€                 -€                  -€                 

-Overig -€                 + -€                     + -€                 +

subtotaal overige inkomsten -€                -€                    -€                   -€                

TOTAAL INKOMSTEN 37.143,03€     37.607,50€         45.505,08€        38.571,38€     

DEKKING

Uit reserves (-) / naar reserves -986,69€         2.344,33€            126,38€           

* in (de loop van) 2022 vervallen, als gevolg van het integreren van de administratieve kan van het VIW-secretariaat bij KWA

VOORSTEL Begroting 2023 

(ter vaststelling door ALV op 24 november 2022)
begroting 2022 realisatie 2022 (incl. nog te verwachten) begroting 2023


