Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de 43e 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.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Ook dit jaar hebben we samen met de ATG - Twents Gastheerschap de
nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 19 januari 2015 gehouden.
We waren met ruim 100 leden en sponsoren te gast bij Restaurant "de Zegger" in
Hengelo (O) waar we hartelijk werden ontvangen door Eugène Alferink en zijn team.
Voorafgaand werden we rondgeleid over het terrein van Thales en mochten we bij
uitzondering een kijkje nemen in het personeels en directierestaurant.
Het buffet, de warme gerechtjes, de desserts en het uitgebreide kaasplateau werden
zoals gebruikelijk begeleid door de passende wijnen van het Twentsch Wijnhuis uit
Vasse.
Bij het afscheid heeft ieder lid en sponsor het prachtige boekje “Et Voila” mee naar huis
mogen nemen waarin de studenten van de Cas Spijkers Academie hun favoriete
gerechten hebben gebundeld.
Al met al een prachtige avond. We hebben genoten!
Op onze site www.twentse-aak.nl foto’s van deze bijeenkomst

OPENHUIS bij het ROC van Twente, lokatie Almelo
Het openhuis van het ROC van Twente, met onder andere de horecaopleidingen, is
woensdag 28 januari 2015 van 15.00 uur tot 21.00 uur aan de Wierdensestraat
Almelo.
Tijdens de opendagen komt de Cas Spijkers Academie, CSA, met een vernieuwde niveau
4 opleiding: gastronoom/sommelier, voor (bedienings)-studenten die in het hogere
segment van de horeca willen werken.
Voor meer informatie over alle horeca-opleidingen, kijk dan op
www.rocvantwente.nl/opendagen.

Leren doen we samen, HORECAonderwijs ontmoet bedrijfsleven,
ROC van Twente
Onder deze titel biedt het ROC van Twente op woensdag 11 februari 2015 een event
aan in samenwerking met Kenwerk, ATG en Twentse Aak.

Het event, dat plaatsvindt aan de Wierdensestraat 65 in Almelo, richt zich op
leermeesters en ondernemers van horecaleerbedrijven en studenten en docenten van de
horeca-opleidingen.
Het programma duurt van 08.45 uur tot ca. 14.00 uur. In bijlage de uitnodiging met de
mogelijkheid je aan te melden.
Wat kun je onder andere verwachten?
Een zeer boeiende lezing (aanrader!) ‘Het puberbrein – De missende handleiding’
door Gitta de Graaf wordt 2 keer gegeven.
Daarnaast zijn er workshops, demonstraties en een rondetafelgesprek met Erik
Koldewijn, directeur van het MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid.
Er worden workshops en demonstraties verzorgd door bijvoorbeeld meesterkok Cees
Helder, Pure Olive Oil en Kenwerk.
Met Jeannine Sok kunt u het spel Gastologie spelen; zij is winnaar van de Horecava
Innovation Award 2014.
Daarnaast is er een blindproefwedstrijd voor koppels van leermeesters en hun student.

RUNGIS -> 10 jarig bestaan Twentse-AAK
De Twentse-AAK bestaat 10 jaar en dat gaan we vieren!
Maandag 16 en dinsdag 17 maart 2015 gaan we op pad.
We gaan genieten; Parijs bekijken, eten en drinken bij La Coupole, (een beetje) slapen,
excursie naar Brie de Meaux, en natuurlijk de “hallen van Parijs” bezoeken. Op onze site
staat de flyer met het programma wat Dennis Voerman en Luc Mercx “van vers voor
Horeca” hebben samengesteld.
Via de site kun je jezelf inschrijven. Kijk wel eerst voor de nog beschikbare plaasten. Alle
leden die zich vroeg hebben ingeschreven hebben en een bevestiging gehad, zijn
afgelopen week op de site onder “aangemelde leden” geplaatst.
Binnenkort ontvangen de aangemelde leden de voorschotnota met de eigen bijdrage van
€ 50,-.
We verwachten dat de nota op tijd betaald wordt want no pay = no go.
Op dit moment zijn ongeveer 30 van de 40 beschikbare plaatsen gereserveerd.

Jaarplannig bijeenkomsten 2014 – 2015
Tijdens de ledenvergadering hebben we gevraagd naar de voorkeurdag voor de
bijeenkomsten.
De meeste leden geven de voorkeur aan de maandag of dinsdag. Hiermee zullen we
rekening blijven houden.
Datum
11 februari
16 + 17 maart 2015
Definitieve datum

30 april 2015

Onderwerp
Leren doen we samen
Met “vers voor Horeca”
op pad naar..
10 jarig bestaan receptie

Lokatie
(onder voorbehoud)
ROC van Twente, Almelo
RUNGIS Parijs
Houden we nog even voor ons.

Definitieve datum

15 of 16 juni 2015

Jaarafsluiting met BBQ

Wapen van Becum

10 jarig bestaan Twentse-AAK
De Twentse-AAK bestaat officieel op 4 mei 2015 “10 jaar”.
Naast de reis naar Parijs willen we stil staan dat de Alliantie 10 jaar geleden is opgericht.
Dit doen we op donderdag 30 april a.s..
De invulling hiervan en de lokatie willen we nog even voor ons houden
De organisatie is in volle gang. Je ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.
10 jaar Twentse Alliantie van Ambachtelijke Koks, geschiedenis van de oprichting
In het voorjaar van 2005, ruim een half jaar nadat het Twents Gastheerschap is
opgericht sprak Martin Wools ons (Gerard Kooiker en Tom Scholte op Reimer) aan in de
gang van het ROC van Twente aan de Sumpel. Martin vond dat er ook voor de koks in
Twente een beroepenvereniging moest komen en wou ons wel helpen met de eerste
opzet. Twente moest op de kaart gezet worden.
We hadden wel meer iniatiefnemers nodig. Al snel wilden Frank Stehr, Hans ter Huurne
en Rob Fiselier meewerken aan de oprichting van een Alliantie. Doelstellingen werden
geformuleerd, naam bedacht, verenigingsakte opgemaakt, leden gevraagd, sponsoren
gezocht, logo en website ontworpen en op 4 mei 2005 werden de handtekeningen gezet
bij notaris Jan Hölscher.
24 september 2005 hebben we ons gepresenteerd in de restaurants van het ROC van
Twente.
De eerste bijeenkomst voor leden was 15 november bij onze hoofdsponsor RATIONAL in
Almelo.
In dit jubileumjaar zullen meer van deze herinneringen opgehaald worden maar zullen
we ook samen naar de toekomst van onze Alliantie moeten kijken.

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. Misschien dat je introducee ook kunt aansporen lid te worden. We willen
nog steeds groeien.
Via onze site http://twentse-aak.nl/pagina/19/Aanmelden.html kun je aangeven of je
alleen komt of dat je iemand meeneemt.
De reis naar Parijs is niet voor introducees.

Onderwijscommissie van het ATG en de Twentse-AAK
Ruim 6 jaar hebben we samen met het ATG een onderwijscommissie. Deze commissie
inventariseert de wensen en behoeften van de leden en probeert deze te vertalen naar de
scholen in het VMBO en MBO onderwijs. Voor deze commissie hebben we input en leden
nodig. Als je mee wilt denken, plaats wilt nemen in de commissie stuur dan even een

berichtje naar info@twentse-aak.nl. Voor het event op 11 februari is de commissie
present.

Van het SECRETARIAAT en de PENNINGMEESTER
Voor de 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 via info@twentse-aak.nl of via de website http://twentseaak.nl/pagina/3/Contact.html en 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.
In februari worden ook de nota’s voor de jaarlijkse contributie van maar € 30,- per
jaar.
Ook dit jaar is beslotende contributie niet te verhogen. Vanwege het grote aantal
sponsoren kunnen we de bijdrage laag houden. Dat willen we ook graag zo houden. Je
kunt er aan bijdragen door in gesprek te blijven met en producten af te nemen van onze
sponsoren.
Op de jaarnota komen ook de gegevens die bij ons bekend zijn. Zou je de gegevens
willen controleren en de bijdrage binnen de betaalperiode overmaken?
Ieder jaar zijn er veel leden die laat betalen, pas betalen als er een herinnering is
verstuurd en/of daarna gebeld worden.
S.v.p. betaal op tijd! Het is maar een klein bedrag. Door op tijd te betalen kan veel werk
door de penningmeester bespaard worden. Automatische incasso was een optie maar
bleek te kostbaar en tijdrovend gezien het aantal incasso’s.

VACATURES
Heb je zelf een vacature meld deze dan bij het secretariaat, info@twentse-aak.nl.
Graag de advertentie opmaken zoals je hem geplaatst wilt zien, eventueel met een logo
in .jpg als bijlage.
Wij zullen de advertentie plaatsen maar…. is hij vervuld? dan ook graag melden zodat we
deze kunnen verwijderen.
Het plaatsen van een vacature is voor leden gratis!
Niet leden betalen €30,- maar als zij besluiten lid te worden wordt de vacature gratis
geplaatst.
Op dit moment staat er 1 vacature op onze site.
(Leerlingen-) informatie via KENWERK
Vacatures voor leerlingen worden niet geplaatst op onze site.
Die moeten door jezelf geplaatst worden op www.stagemarkt.nl (self-service via extranet
van Kenwerk). Ook daarvoor geldt….. is hij vervuld? dan ook graag verwijderen!
OPGELET! Per 1 januari 2015 is de wet “werk en zekerheid” gewijzigd.
Daarin staat onder andere een aanscherping ingaande 1 juli 2015;
“Werknemers (dus ook leerlingen) hebben na 3 tijdelijke contracten binnen 2 jaar al
recht op een vast contract in plaats van pas na 3 jaar het recht hebben op een vast
dienstverband”.
Kijk op www.ontslaghulp.com/juli-2014-2015-wet-en-zekerheid/ voor meer informatie.

NIEUWE LEDEN
Heb je een collega hebt die net als jij het ambacht hoog in het vaandel heeft staan, laat
hem het aanmeldingsformulier downloaden en invullen.
Er zijn nog 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!
Namens de sponsoren worden de studenten van de koksopleiding niveau 4
(Leidinggevende keuken en Cas Spijkers Academie van het ROC van Twente) een
jaarlidmaatschap (waarde €30.-) aangeboden. Daarvoor worden ze uitgenodigd voor de
bijeenkomsten waarbij ze wel de eigen bijdrage van €25.- moeten betalen.

WEBSITE Twentse-AAK
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, speciale acties, evenementen 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”.
De site is van en voor leden, dus maak er gebruik van!

Tot zover, graag tot de volgende keer.
Deze nieuwsbrief en eerder nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze
site www.twentse-aak.nl.

Vanuit het secretariaat
pa. de Specht 14
7609 TA ALMELO

e info@twentse-aak.nl
w www.twentse-aak.nl

