Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de 40e nieuwsbrief.
Hiermee willen wij je op de hoogte houden van de ontwikkelingen van
onze vereniging.
Heb je zelf nieuws, zaken die voor anderen interessant kunnen zijn?
Laat het dan aan ons weten en we zullen het opnemen in de volgende
nieuwsbrief.

Jaarafsluiting seizoen 2013 - 2014
Dinsdag 17 juni a.s. sluiten we het negende seizoen van de Twentse AAK af bij Event
Creators, de Methoeve, in Weerselo.
Zoals gebruikelijk de traditionele barbecue met vooragaand een activiteit.
Arjan Roesink neemt de taak op zich om deze bijeenkomst te organiseren.
Uitnodiging volgt spoedig. In verband met de organisatie vragen wij jullie op tijd,
uitsluitend via de site, aan te melden.

Algemene ledenvergadering 17 juni 2014
Voorafgaand aan de jaarafsluiting met de geplande BBQ houden we de jaarlijkse
algemene ledenvergadering.
De agendapunten voor deze vergadering zijn o.a.:
 10 jarig bestaan van onze Alliantie (oprichting 4 mei 2005)
 Jaarplanning seizoen 2014-2015
 Bestuursverkiezing: Voorzitter Gerard Kooiker, aftredend en is herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich melden, vóór 10 juni, bij het secretariaat.
 Financieel jaarverslag.

De agenda wordt samen met de uitnodiging voor de jaarafsluiting verzonden.

Jaarplannig bijeenkomsten seizoen 2013 – 2014
Datum
17 juni 2014

Onderwerp
Jaarafsluiting met
jaarvergadering en de BBQ

Lokatie
Event Creators ism Arjan
Roesink

Tijdens de jaarvergadering maken we de nieuwe jaarplanning voor het seizoen 2014 2015 bekend.
Daarin zal worden opgenomen een bezoek aan de HANOS en een activiteit ter
gelegenheid van ons 10 jarig jubileum.
Ideeën en locaties van leden en sponsoren zijn van harte welkom.
Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat, 06-12812236

Van het ROC van Twente
In september wordt opnieuw gestart met de opleidingen Leidinggevende Keuken en
Leidinggevende Bediening niveau 4.
Deze opleiding, minimaal 1 jaar – 1 dag per week, wordt in de BBL aangeboden en is een
vervolg op de niveau 3 opleiding.
Het diploma geeft vrijstelling voor leermeestercursus / leermeesterdiploma en biedt de
mogelijkheid om door te stromen naar het HBO.
Aanmelden en aanvullende informatie is te vinden op de site van het ROC van Twente,
www.rocvantwente.nl.
De diploma-uitreiking voor de BBL studenten niveau 1,2,3 en 4 is dit jaar gepland op
donderdag 18 september.
De leerlingen krijgen hiervoor nog een uitnodiging naar vanzelfsprekend zijn de
leermeesters daarbij uitgenodigd.

Introducees bij de bijeenkomsten
Ongeveer 5 keer per jaar organiseren we een bijeenkomst of activiteit.
Daarvoor is soms de belangstelling groot, maar soms valt het ook iets tegen.
In overleg hebben we besloten om de leden de mogelijkheid te bieden een collega /
introducé mee te nemen.
Zo kun je vakbroeders en -zusters enthousiast maken voor de Twentse-AAK of een
leerling kennis laten nemen van de ambachtelijke horeca en is de opkomst groter.
Via onze site http://twentse-aak.nl/pagina/19/Aanmelden.html kun je aangeven of je
alleen komt of dat je iemand meeneemt.

Social media -> Twitter en Facebook
Volg ons ook op de sociale media Twitter en Facebook.
Kijk op https://www.facebook.com/twentseaak en zorg met z’n allen voor zoveel
mogelijk likes.
Volg ook onze twitteraccout @TwentseAAK.
Ook hiervoor geldt; zoveel mogelijk berichten re-tweeten of reacties geven!

Van het SECRETARIAAT / PENNINGMEESTER
Het secretariaat wordt door verschillende sites en bladen op de hoogte gehouden van de
landelijke horecaontwikkelingen.
Via onze site wordt een deel van dit nieuws dagelijks automatisch “gefeed” onder de
kop “horeca nieuws”.
Hiermee kun je ook op de hoogte blijven van het laatste regionale en landelijke
horecanieuws.
De nota’s voor de jaarlijkse contributie / bijdrage zijn verzonden.
Betaling is nog niet door iedereen gedaan maar we gaan er vanuit dat dit binnenkort
door allen is voldaan.

Nogmaals…….Zijn de gegevens van je in orde???
Voor de uitnodigingen van bijeenkomsten en nota´s maken we gebruik van een
database.
Om deze “up to date” te houden willen wij je vragen de gegevens te controleren en de
eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeven.
Dit kan door via info@twentse-aak.nl of via de website http://twentseaak.nl/pagina/3/Contact.html het wijzigingsformulier invullen.
Niet doorgeven houdt in dat o.a. de ledenlijst op de site met de link naar het bedrijf waar
je werkzaam bent ook niet wordt gewijzigd.

VACATURES
Op dit moment staat er twee vacatures op de site.
Heb je zelf een vacature meld deze dan bij het secretariaat, info@twentse-aak.nl
Met de wisseling van leerlingen bieden wij je de mogelijkheid om voor deze groep een
vacature te plaatsen.
Graag de advertentie opmaken zoals je hem geplaatst wilt zien, bij voorkeur in Word.
Eventuele logo’s moeten als apart bestand (.jpg) aangeleverd worden!
Wij zullen de advertentie plaatsen maar…. is hij vervuld… dan ook graag even melden
zodat we de vacature ook kunnen verwijderen.

NIEUWE LEDEN
Een collega die net als jij het ambacht hoog in het vaandel heeft staan zou misschien wel
lid willen worden.
Motiveer hem/haar het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen.
Er zijn veel koks in Twente die het ambacht een warm hart toedragen en graag met
collega’s op de bijeenkomsten van gedachten willen wisselen over het prachtige vak.
Je kunt je ook een aanmeldingsformulier aanvragen via info@twentse-aak.nl.
Een vereniging kan niet zonder voldoende leden en we willen ook graag de sponsoren
behouden!

Forum op WEBSITE Twentse-AAK
In oktober is er op verzoek van leden
een forum gestart op onze site.
Via http://twentseaak.nl/pagina/28/Forum.html kun je
deelnemen door te reageren op
geplaatste berichten of door zelf een
vraag of bericht te plaatsen.
Als je nieuws (van jezelf of van je bedrijf)
wilt delen, maak dan een berichtje naar het
secretariaat en we zullen het plaatsen.
Ook promo’s van je bedrijf kunnen we opnemen op de site. Lever de informatie wel in als
“Word bestand” met de eventuele logo’s of foto’s in .jpg (wel als aparte bijlage) anders
kunnen we het niet plaatsen.

Mail het nieuws met de bestanden naar info@twentse-aak.nl en het wordt geplaatst
onder “berichten van leden”.

Tot zover deze nieuwsbrief.
Tot een volgende keer!

Deze nieuwsbrief en eerdere nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze
site www.twentse-aak.nl.

