Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de 46e 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.

Volgende bijeenkomst ENNOVA, 28 september a.s.
De volgende bijeenkomst voor leden en sponsoren is op maandag 28 september a.s. vanaf 17.00
uur.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Emil Kuijt van ENNOVA en Henk Bronswijk van COOK &
PLAY, buisiness FC Twente.
Samen hebben ze een programma samengesteld met daarin een rondleiding, demo en workshop.
Beide bedrijven gaan we bezoeken en het vervoer tussen de bedrijven is geregeld; we gaan met de
spelersbus van FC Twente.
Kijk alvast door te klikken op ENNOVA en op COOK & PLAY.
De uitnodiging die je hebt ontvangen bekijk je HIER.
Vanwege een storing bij het printen kan het zijn dat je een dubbele uitnodiging hebt ontvangen.

Afronding vorig seizoen, GRAFFITI workshop en BBQ bij “het Wapen van
Beckum”.
Dinsdag 16 juni hebben we alweer de laatste bijeenkomst in het tiende seizoen georganiseerd. Op
deze bijeenkomst werd de creativiteit van de kok door middel van een graffiti-workshop op de proef
gesteld. Het thema was “de kunstige kok”. Ruim 30 schilderijen zijn gemaakt. Een aantal van de
leden hebben het kunstwerk meegenomen. De overige staan nog bij “Het Wapen van Beckum”.
Er was een plan om met de kunstwerken nog iets te doen maar we hebben besloten om het komende
seizoen anders in te vullen. De schilderijen kunnen dus afgehaald worden in Beckum. Neem contact
op met Martin of met het secretariaat!
De aansluitende verrassende barbecue werd georganiseerd door ons lid Martin Put bij restaurant
“het Wapen van Beckum”. Mooie kalfslendes, bavette, lamsrug en langzaam gegaarde varkensnek
waren de hoofdmoten voor deze dag. Alle lof voor de perfect verzorgde BBQ.
Voorafgaand aan deze activiteit en barbecue, wat tevens de afsluiting is van het tiende seizoen van
de Alliantie, werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De notulen hiervan zitten als bijlage bij
deze nieuwsbrief.
Op onze site www.twentse-aak.nl foto’s van deze bijeenkomst.

10 jarig bestaan Twentse-AAK
Afgelopen seizoen hebben we, samen met leden en sponsoren, uitgebreid on 10-jarig jubileum
gevierd.
De reis naar Rungis, de Afternoon party bij restaurant Dorset en de uitbreide BBQ met de graffitiworkshop waren daar onderdeel van. We kunnen met een goed gevoel terug kijken op deze
geslaagde activiteiten van de Alliantie.
We gaan met veel plezier werken aan een volgend termijn. Dat kunnen we niet alleen, ook leden en
sponsoren hebben we daar voor nodig.
Heb je ideeën of kunnen we als gast in jouw bedrijf een bijeenkomst plannen, neem dan contact op
met één van de bestuursleden of mail naar het secretariaat, info@twentse-aak.nl.

Gastronomiebeurs UTRECHT, 9-10 november
Zoals in de uitnodiging voor 28 september is aangekondigd zijn we door Emil Kuijt uitgenodigd een
bezoek te brengen aan de Gastronomiebers in Utrecht. Deze beurs is “Hét vakevenement van het
jaar voor de foodprofessional in het midden- en hoogsegment van de Nederlandse
gastronomie”.
Maandag 9 november hebben we een bus geregeld en zijn er voldoende kaarten ter beschikking.
De schriftelijke uitnodiging volgt. Je kunt je alvast opgeven door een mail te sturen naar
info@twentse-aak.nl.
Kijk voor meer informatie over de gastronomiebeurs op http://www.gastronomie.nl/

Jaarplannig bijeenkomsten 2015 – 2016
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.
Onder voorbehoud hebben we weer een volle agenda voor het komende seizoen.
Zoals je ziet hebben we nog niet alle locaties vastgelegd. Help jij ons invulling te geven?
Datum
24 september 2015
28 september 2015
9 November 2015
18 – 19 januari of
25-26 januari 2016
Maart 2016
14 of 15 maart 2016

Onderwerp
Diploma-uitreiking BBL leerlingen ROC
van Twente
ENNOVA en COOK&PLAY
Gastronomiebeurs
(wij regelen vervoer en tickets)
Nieuwjaarsbijeenkoms in
samenwerking met het ATG
Horeca ontmoet bedrijfsleven,
leermeesterevent.
Op pad naar…

Lokatie
(onder voorbehoud)
De Buren, BOEKELO
Ennova Hengelo en
Grolsch Veste
Utrecht
??
ROC van
Twente, Almelo
??

(Dit houden we nog even voor ons).

6 of 7 juni 2016

Jaarafsluiting met de traditionele BBQ
en voorafgaand de algemene
ledenvergadering

??

Op onze website staat naast het volledige programma van het komende seizoen ook de belangrijke
beurzen.

Klik hier voor de webversie van de agenda.

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.

Onderwijscommissie van het ATG en de Twentse-AAK
Onderwijscommissie
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.
Van het ROC van Twente
Dit schooljaar is het ROC van Twente voor de opleiding zelfstandig werkend kok en zelfstandig
werkend gastheer /-vrouw, niveau 3, gestart met rechtstreekse instroom vanuit het VMBO. Leerlingen
met een diploma K-G-T zijn hiervoor toelaatbaar.
In het eerste leerjaar wordt de basis gelegd. Dit kan in de BOL en de BBL. Vanaf het tweede leerjaar
wordt het BBL opleiding.
De diploma-uitreiking voor de BBL leerlingen niveau 2-3-4 is donderdag september bij “de Buren” in
Boekelo. Veel leden zijn ook leermeester en hebben een bijdrage geleverd aan het succes van hun
leerling. Daarom zijn zij ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Namens de TwentseAAK zullen we een prijs beschikbaar stellen aan de “meest in het oog springende leerling” zelfstandig
wekend kok niveau 3.
De leerlingen van de opleiding Leidinggevende keuken en Gespecialiseerd kok CSA wordt een
jaarlidmaatschap aangeboden.
Wanneer je als bedrijf nog een vacature (voor BBL leerlingen) of een stageplek (voor BOL leerlingen)
hebt, meld dit dan bij de BPV docenten van de afdeling horeca.

KENWERK is opgegaan in SBB
Veranderingen beroepspraktijkvorming
Op 1 augustus droegen zeventien kenniscentra (waaronder Kenwerk) de erkenningen van
leerbedrijven over aan de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
Voortaan heb je één aanspreekpunt voor de beroepspraktijkvorming: SBB, www.s-bb.nl.
Nieuw erkenningsreglement van kracht

Per 1 augustus is het nieuwe erkenningsreglement van kracht gegaan.
Op basis van het reglement beoordelen de adviseurs praktijkleren van SBB of een bedrijf als erkend
leerbedrijf mag opleiden. De regeling geldt voor leerbedrijven die na 1 augustus een erkenning als
leerbedrijf aanvragen. Huidige leerbedrijven behouden hun erkenning. SBB zorgt voor een eventuele
verlenging na een herbeoordeling. Op www.s-bb.nl vind je het nieuwe reglement.
Nieuwe bpv-portal
In de week van 10 augustus is de nieuwe bpv-portal live. Op www.s-bb.nl kun je dan zelf erkende
leerbedrijven vinden, voordragen voor een erkenning of een uitbreiding van een erkenning
aanvragen. Medio augustus ontvangen de erkende leerbedrijven van SBB de inloggegevens en een
wachtwoord.
Leerlingen verwijs je onveranderd altijd naar www.stagemarkt.nl voor een overzicht van erkende
leerbedrijven.
Vacatures voor leerlingen worden daarom niet geplaatst op onze site.
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.

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://twentse-aak.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 zijn de nota’s voor de jaarlijkse contributie van maar € 30,- per jaar verstuurd.
Ook dit jaar is besloten de 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. Ook op dit zijn nog leden die niet betaald hebben. Zij kunnen volgende week
een herinnering van de penningmeester verwachten.
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.

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 een vacature op onze site.

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!

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.

