
 

Overleg VVP-bestuur 2018 samenvatting 

Datum:  donderdag 8 februari 2018 

Aanwezig:  Ruud, Gerben, Allan, Jacob, Gerrianne, Anneloes 

Afwezig: Erik en Jacob 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALGEMEEN 

Er staat een vacature open binnen het bestuur, de vacature van Penningmeester.  

VVP leden kunnen zich aanmelden bij BBright 

Joris heeft afspraak met GfK voor jaarlijks VVP rapport.  

Tarieven over de lidmaatschappen zijn een punt om te bespreken. Bestuur denkt na over 

nieuwe, andere invulling t.a.v. lidmaatschapstariefstelling. Mede door binnengekomen mails 

van een paar leden.  

Notulen vergadering 13 december 2017 

Geen opmerkingen 

Besproken acties/mededelingen 

- Roadshow (Top to top meetings met leden) wordt weer actief opgepakt door 

Bestuursleden. Laten weten aan VVP leden (en potentiële leden) waar staan we voor 

en waar willen we naartoe? 

- Projectgroep Winkel vd Toekomst onlangs bij DTI in Duitsland geweest. Focus zal zijn 

vis en groente/fruit. Iglo en Bonduelle worden hier ook in betrokken. Heel veel mooie 

plannen, tijd is echter wel beperkt binnen de projectgroep. 

- Geen verdere mogelijkheden voor samenwerking met Milieucentraal helaas, willen 

toch geld/investering zien. 

- SmartSpotter en VoteCompany voeren onderzoek uit voor VriesVerstival 2018. 

- Leden vanaf 2018 meer informeren over het reilen/zeilen van VVP, er gebeurt veel 

maar niet altijd goed zichtbaar!  

 

Projectgroep VriesVerstival  

Nieuwe opzet. Aanmeldperiode loopt nu voor de verkiezingen. Aangepaste huisstijl VVP en 

VVP. Het POS materiaal van VriesVerstival zal hier verder op borduren. Distrifood zal de 



nodige aandacht weer geven aan VriesVerstival naast de kanalen van Facebook, 

nieuwsbrieven, lokale kranten en deelnemers verkiezingen etc.  

Nieuwe insteek VriesVerstival: kwalitatiever mede door SmartSpotter, en Votecompany, inzet 

hoofdkantoren meer betrekken.  

Status projectgroepen 

a. Social Media/Communicatie; loopt. Mochten Bestuursleden ook extra input hebben 

over belangrijk nieuws dan kan dit altijd aangegeven worden natuurlijk.  

b. Duurzaamheid; geen nieuws 

c. Winkel van de Toekomst; zie bovenstaand. 

d. Internationale contacten; loopt, DTI wil misschien een keer naar NL komen, initiatief 

ligt bij DTI. DTI wil graag een keer naar Kloosterboer CoolPort Rotterdam.  

Leden 

a. Nieuwe leden en actieve werving: zie boven 

b. Niet betalende leden: ACTIE Ruud vraagt nieuw overzicht aan Jolanda en mailt naar 

bestuur. 

 

Roadshow inplannen, ook voor acquisitie nieuwe leden 

Status Financiën/lidmaatschappen/betalingen/begroting 2018: Op budget 

Strategie/TzT planning 

Wordt vervolgd 

Events 

a. Voorjaarsbijeenkomst  

29 maart a.s.  met Erik Visser en ook geschikt voor marketeers!  

b. VVP WinnaarsEvent 

14 juni a.s.  

Nieuwe locatie is wel gewenst. Voorwaarden centraal, faciliterend qua catering en 

parkeren.  

 

 

***************************************************************** 

Volgende vergadering:  

Woensdag 7 maart 2018 – 09:30 uur - Dr. Oetker  Amersfoort 


