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MACHEVO & BULK VERENIGING 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Machevo & Bulk Vereniging, 

gehouden op donderdag 24 november 2011 om 13.00 uur te Eindhoven 

 

Aanwezig 

Voorzitter: Armando Turba Delta-P BV Hygienic Process Equipment  

Vicevoorzitter: Frans Bakker Dinnissen Solutions BV 

Penningmeester: Chris van der Lande Van Beek BV 

Bestuursleden: Daan Hoogwater Hoogwater Consultancy 

 Ron de Keersmaeker Tetra Pak Processing Systems BV   

 Peter Scholten FIB Industriële Bedrijven BV 

Notuliste:      Cynthia Meijer Machevo & Bulk Vereniging 

    

Leden: Bedrijven Personen 

 A. de Jong T.H. BV P. van Bijsterveld 

 A. de Jong T.H. BV J. Stuij 

 A.S.E. (Heroma Beheer BV) R. van de Weerd 

 A.S.E. (Heroma Beheer BV) P. Peperstraete 

 Asselbergs Ventilatoren BV H. Treurniet 

 Bakker Magnetics BV T. Martens  

 Berko Wijchen BV P. Kokke 

 Bouman Engineering BV R. van Erkelens 

 Bouman Proces Technologie  E. Kosters 

 Busch BV A. Stolk 

 Bytech BV P. Bijloo  

 Donaldson Nederland BV R. Valk 

 Easyfairs Netherlands BV B. van Gent 

 Easyfairs Netherlands BV M. Marcelis 

 Euro-Manchetten&Compensat. W. van Loon 

 Flowcomm Benelux BV R. van Rossem 

 Gea Westfalia Separator Ned. T. de Wit  

 Gericke BV P. de Haas 

 Habasit Netherlands BV F. Dabekaussen 

 Habasit Netherlands BV G. Worst 

 Habasit Netherlands BV C. van Breemen 

 Hitma Filtratie BV H. Tangenberg 

 Jongia Mixing Technologie T. Pruymboom 

 Jongia Mixing Technologie K. van Merode 

 Kuipers Woudsend BV A. Biesheuvel 

 M.C.B. Nederland BV V. van Westen 

 M.C.B. Nederland BV T. Janssen 

 Mesys M. Schoenaker 

 Mettler- Toledo BV M. Stuart 

 Nestinox BV Mevr. James 

 Nestinox BV R.J. Steegman 

 Optyl Y. Willems 

 Ralton Engineering BV H. de Bakker 

 Rijkers Procestechnologie BV J. Jansma 

 Rodesta BV R.E. Deering 

 Rodesta BV P. Deering 

 Scharff Techniek BV B. Scharff 
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 Schulteco Pumps&Systems BV P. Molenaar 

 Sew Eurodrive R. de Beun 

 Sew Eurodrive V. Winter 

 Spin Pompen E. Koster 

 Spin Pompen J. van Ganzewinkel 

 TBMA Europe BV B. Houben 

 Terlet Processing Systems BV E. Pans 

 Van Beek BV P. Verhoeven 

 Van Beek BV R. Kneepkens 

 VDL Industrial Products BV R. Smulder 

 VDL Industrial Products BV C. Ooijen 

 Vezor Media H. Klein Gunnewiek 

 Vezor Media C. Nuboer  

 VNU Exhibitions  M. Klumper 

 VNU Exhibtions L. Wolters 

 Wissekerke Techniek BV C. Joppe 

Overige  

aanwezigen:  Eisma Ind.Media/Vakblad Bulk J. Verleg 

  FEDA M. van Haren 

  Gateway to Germany P. Vroomen 

  Hollandsch Digital Media A. Theel 

  Inadco T. Coolen 

  TNO Eindhoven D. van der Linden 

  TNO Eindhoven M. Burgering 

  TNO Eindhoven M. de Graaf 

  TNO Eindhoven R. Korstanje 

  TNO Eindhoven P. Wolfs 

  TNO Eindhoven B. Tuinzaad 

  Machevo & Bulk Vereniging M. Brok 

  Verkerk Adviseurs R. Verkerk 

  Zinzo J. van Straaten 

  Zinzo R. Janssen 

Gastspreker:  TNO Eindhoven Dr. R. Visschers 

  The Pickle Factory S. Kooistra   

 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter, Armando Turba, opent de vergadering om 13.30 uur en heet alle aanwezigen 

welkom. Hij bedankt TNO Eindhoven voor de gastvrijheid en hun bijdragen in de organisatie en 

het programma. 

 

De vereniging kan terugkijken op een zeer actief en succesvol jaar. De vereniging is gegroeid 

en telt op dit moment 102 leden. In 2011 ontving de vereniging maar vijf opzeggingen van het 

lidmaatschap en mocht maar liefst 18 nieuwe leden verwelkomen. Een groot aantal van deze 

nieuwe leden is vanmiddag aanwezig en zal zich introduceren door middel van een korte 

presentatie.  
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2. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 17 november 2010 

Tekstueel en inhoudelijk worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Verslag Verificatiecommissie 

De heer Robert-Jan Steegman (Nestinox BV) brengt verslag uit:  

Op 19 oktober jl. heeft hij samen met de heer Paul Bijloo (Bytech BV) de financiële 

administratie nagekeken. Deze controle vond plaats op het kantoor van Verkerk Adviseurs in 

Kesteren, onder begeleiding van de heer Richard Verkerk (Financieel Controller voor de 

vereniging, Verkerk Adviseurs). De heer Verkerk heeft de administratie aan de commissie 

overlegd, waarna een steekproefsgewijze controle door hen is uitgevoerd. 

 

De heren Bijloo en Steegman hebben naar aanleiding van deze controle een rapport opgesteld  

met daarin hun opmerkingen en adviezen (zie bijlage 1). De financiële administratie is in orde 

bevonden door de verificatiecommissie en zij stellen voor het bestuur decharge te verlenen.  

 

De penningmeester, Chris van der Lande (Van Beek BV) wil op een aantal punten uit het 

rapport reageren en de leden om hun mening vragen. 

 

 Begroting 2010 versus realisatie:  

U heeft 2010 gecontroleerd, daar is het budget sterk overschreden, dat is inderdaad 

gesignaleerd op de vorige ALV. De reden hiervoor is dat in dat jaar de omslag is 

begonnen naar belangenvereniging en veranderingen brengen nu eenmaal kosten met 

zich mee.  

Voor 2011 is vorig jaar op de ALV een begroting vastgesteld, de ontwikkelingen zijn in 

lijn met deze begroting. De penningmeester is het eens met de stelling dat de 

vereniging niet verder moet interen op het Eigen Vermogen, hetgeen in 2011 ( op € 

1899 na) ook niet zal gebeuren; voor 2012 is een overschot van ruim € 23.000 

voorzien. 

 Bestuurslid krijgt € 400 per maand: 

Het betrof hier onze voorzitter, Armando Turba, die in het eerste jaar van zijn 

voorzitterschap deze vergoeding kreeg omdat hij zoveel uren investeerde in onze 

vereniging. Inmiddels heeft hij daar voor 2011 en verder vanaf gezien.  

 Werving leden vergoeding € 250 per lid:  

Dit gold nog niet voor 2010 maar pas sinds juni 2011. Dit nadat het bestuur diverse 

bureaus en freelancers had benaderd die acquisitie wilden doen, maar waarbij bleek dat 

deze veel duurder waren, niet ‘no-cure-no-pay’ wilden werken, vaak onvoldoende 

bekwaam (te agressief, onbekend met de branche, etc.) waren. Daarom is besloten 

tijdens de bestuursvergadering van 22 maart jl. Cynthia c.s. dit werk te laten doen. 

Afgesproken is dat zij hiervoor geen urenvergoeding krijgt, dus uitsluitend 

inspanningen verricht op basis van ‘no-cure-no-pay’. Deze keuze heeft zijn vruchten 

afgeworpen gezien de groei van het aantal leden in 2011 voor het eerst in vele jaren! 

 Een parttime kracht in loondienst aannemen:  

Hier is het bestuur mordicus op tegen want: 

a. Het zadelt de vereniging op met een vaste kracht zonder inspanningsverplichting, 

waarmee je niet direct kunt stoppen zoals nu wel het geval is. 

b. Het werk en de initiatieven die door Cynthia c.s. verricht worden zijn niet door een 

parttimer te doen en zeker niet met het enthousiasme waarmee het nu gebeurt. 

c. De activiteiten van Cynthia c.s. zijn veel meer dan alleen 

secretariaatswerkzaamheden. De heer Van der Lande vraagt de vergadering zich te 

realiseren, dat voor de bestuursleden de Machevo-activiteiten naast hun gewone 

dagtaak dienen te geschieden, wat in de praktijk betekent dat vrijwel al het werk en 
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initiatieven door Cynthia c.s. geschiedt. Over het werk van Cynthia c.s. zijn de 

bestuursleden zeer  

 

tevreden.  De heer Van der Lande zegt namens het bestuur geen vaste parttime kracht 

in loondienst aan te willen nemen en vraagt aan de leden om hiermee akkoord te gaan. 

De vergadering gaat hiermee akkoord, hiermee is aan het bestuur decharge verleend 

voor het gevoerde financiële beleid over 2010.  

 

De voorzitter bedankt de heren Bijloo en Steegman voor hun inzet. De voorzitter vraagt aan de 

leden in de zaal wie bereid is de rol van Paul Bijloo over te nemen en zitting te nemen in de 

Verificatiecommissie voor een periode van twee jaar. De heer Bernhard Scharff (Scharff 

Techniek BV) geeft aan hiertoe bereid te zijn. De heer Steegman blijft nog een jaar actief in de 

commissie aangezien men voor twee jaar benoemd wordt. Dit is de zogenaamde 

dakpanconstructie. 

 

4. Terugblik 2011 

Er wordt een film getoond waarin op een eigentijdse manier teruggeblikt wordt naar afgelopen 

jaar in beelden en woorden. Aan bod komen de Innovatiesessie in samenwerking met Syntens 

en Mercedes Benz, de Fluidssessie in samenwerking met Jongia Mixing, het marktonderzoek 

naar de investeringsvooruitzichten voor 2011, de ledenenquête, de excursie naar de 

Amercentrale van Essent, voorbereidingen Industrial Processing en het Machevo Collectief, 

voorbereidingen voor een handelsmissie naar België met als thema ‘Procesinnovatie' dit in 

samenwerking met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg, 

samenwerkingsovereenkomst met easyFairs (vanaf 2013), 18 nieuwe leden tot zover, 

samenwerkingsovereenkomst met main mediapartner Vezor Media, uitbreiding website (met 

bedrijfsprofielen, banneraanbod, categorieën aanduiding in bedrijfsprofiel voor de diensten en 

sectoren waarin leden actief zijn, plaatsen van persberichten), vier maal nieuwsbrief 

uitgebracht, negentien uitgaven digitale knipselkrant, veel publiciteit voor de vereniging in 

vakbladen en op websites. 

 

5. Begroting 

De penningmeester, Chris van der Lande, geeft een mondelinge toelichting op de rapportage 

over de financiële gang van zaken over de eerste 9 maanden van 2011 en de verwachte 

financiële gang van zaken over geheel 2011 en bespreekt vervolgens de begroting van 2012. 

Alle leden hebben deze stukken vooraf als bijlage bij de vergaderagenda ontvangen. De 

Algemene Ledenvergadering neemt kennis van de financiële gang van zaken over 2011 en gaat 

vervolgens akkoord met de begroting voor 2012. 

 

6. Nieuwe leden 2011 

Tien (van de achttien) nieuwe leden stellen zich voor door middel van een korte presentatie , te 

weten:  

- Donaldson Nederland BV 

- EasyFairs Netherlands BV 

- GEA Westfalia Separator Nederland BV 

- Habasit Netherlands BV 

- Heroma Beheer BV( A.S.E. BV en V.C.C. BV) 

- Kuipers Woudsend 

- M.C.B. 

- Optyl 

- Spin Pompen 

- Wissekerke Techniek BV 

 

http://ymlp.com/zYtoLJ
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7. Lezing ‘Innovatieve voedingsconcepten’ door Dr. Ronald Visschers 

Frans Bakker, vice voorzitter, stelt de heer Dr. Ronald Visschers, Business Line Manager bij 

TNO, voor en heet hem van harte welkom.  Met veel enthousiasme gaat Dr. Ronald Visschers 

van start en verzorgt een lezing over zijn propositie ‘Innovatieve voedingsconcepten’.  

 

Duurzaamheidvraagstukken, kritische consumenten en dynamische markten roepen om 

innovaties in de voedingsmiddelenindustrie. TNO hanteert een totaalaanpak waarmee 

fabrikanten sneller en efficiënter nieuwe en verbeterde producten op de markt kunnen brengen 

die voldoen aan de eisen van deze tijd. De sheets van zijn presentatie zijn terug te vinden op 

de website van Machevo: 

http://www.machevo.nl/images/stories/pdf/tno_machevo_2011.pdf 

 

8. Pauze 

Tijdens de pauze verzorgt TNO Eindhoven twee rondleidingen die alle deelnemers om toerbeurt 

kunnen volgen. 

 

Rondleiding Provide: 

In "Provide!", Process Intensification Development Centre, werken TNO en partners uit de 

chemische en equipment industrie samen aan de ontwikkeling van de continue multi-inzetbare 

chemische fabriek van de toekomst. Chemische bedrijven brengen hun process cases in en 

equipment bedrijven hun apparatuur (reactoren, scheidingstechnologie, analysetechnologie, 

randapparatuur). Deze worden gematcht en vervolgens doorontwikkeld om uiteindelijk 

geïmplementeerd te worden in de praktijk. De R&D wordt rechtstreeks gekoppeld aan 

bestaande processen en technologieën, die vervolgens worden doorontwikkeld. Zo levert 

"Provide!" zowel voor de korte als voor de lange termijn kansen voor de partners om hun 

marktpositie te verbeteren. 

 

Rondleiding FoodLab: 

TNO ontwikkelt in haar laboratoria in Eindhoven en Zeist innovatieve equipment waarmee 

fabrikanten productieprocessen nauwkeuriger kunnen sturen. Werktuigbouwkundigen, 

natuurkundigen, industrieel ontwerpers en experts in chemie en rapid manufacturing werken 

hierbij nauw samen met deskundigen op het gebied van voedingsmiddelen (ingrediënten). TNO 

heeft veel ervaring met het gebruik van inkjetkoppen voor het verprinten van allerlei 

materialen, zoals monomeren of metalen. Als een van de eersten in de 

voedingsmiddelenwereld past TNO inkjettechnologie toe als alternatief voor conventioneel 

sproeidrogen en voor encapsulatie van smaak- en voedingstoffen. Twee technieken waar TNO 

aan werkt, zijn printen-drogen en de productie van microcapsules op basis van 

printtechnologie. Met deze technieken hebben de fabrikanten de mogelijkheid hun 

energieverbruik van processen te reduceren en ze geschikt te maken voor een optimalere 

verwerking van gevoelige ingrediënten. 

 
  

9. Nieuwe leden 2010 

Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering is de introductie van de nieuwe leden 2010 in 

het gedrang gekomen door tijdgebrek. Dit jaar krijgen deze bedrijven alsnog de kans zich te 

presenteren in 1 minuut. Vier (van de negen) nieuwe leden stellen zich voor door middel van 

een korte presentatie , te weten:  

- Jongia NV 

- Scharff Techniek BV 

- VDL Industrial Products BV 

- Sew-Eurodrive 
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10. Presentatie VNU Exhibitions 

Lex Wolters, Sales & Account Manager Industrial Processing 2012 bij VNU Exhibitions BV, 

vertelt over de beurs Industrial Processing 2012, ledenkorting op beursdeelname en het 

Machevo Collectief. Allereerst geeft Lex Wolter een korte update van de beurs. VNU Exhibtions 

loopt voor op schema. Zij hebben meer dan 1100 meter voorsprong ten opzichte van de 

voorgaande editie op hetzelfde moment en willen 10% groeien van 5400 naar 6000. Zodoende 

hebben zij er vertrouwen in een succesvolle beurs neer te zetten met een behoorlijke groei.  

 

Daarnaast hebben zij het Machevo paviljoen/collectief behoorlijk verbeterd ten opzichte van de 

voorgaande editie toen het paviljoen haar primeur beleefde. De stands op het paviljoen zijn 

van 6 naar 10 stuks gegaan en de eerste drie zijn reeds verkocht. De uitstraling, locatie aan 

het middengangpad en samenhang onder Machevo paraplu zijn meegenomen in plaatsbepaling 

en standbouw. 

 

Daarnaast zijn er scherpe prijzen bedongen onder inkoopvoordeel en in overleg met Machevo. 

Daar waar Machevo leden normaal rond de 5% korting krijgen, lopen de kortingen in het 

Machevo paviljoen op tot wel 20%.  

 

Tot slot wordt het paviljoen extra onder de loep genomen in de communicatie naar de 

bezoekers toe om succes voor individuele deelname te vergroten, alsook om de Machevo & 

Bulk Vereniging te promoten onder de bezoekers. 

 

De sheets van de presentatie door Lex Wolters zijn terug te vinden op de website van 

Machevo: http://www.machevo.nl/images/stories/pdf/machevo_paviljoen_2012.pf 

 

11. Lezing over de succesvolle ‘Social Media strategie van de Hertog Jan Brouwerij ’ 

De heer Sytse Kooistra, Social Media Strateeg bij Pickle Factory en verantwoordelijk voor de 

social media campagne van de Hertog Jan Brouwerij, liet  zien en horen hoe een authentiek 

biermerk zeer succesvol via social media in contact is gekomen met haar fans. Tijdens 'De 

Proeverij campagne' bepaalde heel Nederland of 'Hertog Jan X' of 'Hertog Jan Y' het nieuwe 

bier van Hertog Jan zou worden. In oktober lag het gekozen bier X in de winkel met een naam 

die voorvloeide uit de duizenden verzamelde proefnotities namelijk ‘Oerblond’. Social media, en 

met name de Facebook community, speelt een belangrijke rol in het succes van deze 

campagne.  

 

12. Mededelingen vanuit de zaal 

- Jos Verleg van Eisma Industrial Media BV 

Jos Verleg van Eisma/Vakblad Bulk brengt ‘Swiss Solids Experience’, een studiereis voor 

procestechnologen naar Zwitserland, onder de aandacht van de leden. De deelnamekosten 

voor de reis bedragen € 1275,- , maar voor Machevo leden geldt een prijs van € 1150,-. 

Informatie over deze studiereis is te vinden op bulkgids.nl. 

 

- Henk Klein Gunnewiek van Vezor Media 

Henk Klein Gunnewiek van Vezor Media (van de vakbladen Solids Processing, Fluids Processing 

en Maintenance Processing) vertelt over vernieuwingen aan het vakblad Solids Processing en 

de voordelen voor Machevo leden. 

 

Solids Processing verschijnt sinds september niet alleen op papier, maar ook in digitale vorm. 

Meteen na verschijning is elk nummer gratis via internet te lezen. Niet alleen op Windows-

platform, maar ook als gratis App. De digitale editie biedt ook talloze directe links naar 

websites, documenten, filmpjes en extra fotomateriaal. 

http://www.machevo.nl/images/stories/pdf/machevo_paviljoen_2012.pf
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Voordelen voor leden: 

 Leden met een bedrijfsvermelding op solidsprocessing.nl, fluidsprocessing.nl en/of 

maintenanceprocessing.nl, kunnen na het inloggen via het controlpanel aanvinken of ze 

lid zijn van Machevo & Bulk Vereniging. 

 Een digitaal abonnement is gratis, men kan zich hiervoor registreren: 

www.fluidsprocessing.nl/registratie.html. Hiermee wordt de oplage verhoogd van 6.000 

naar maar liefst 10.000 exemplaren. 

 Alle leden van Machevo krijgen een jaar lang een gratis abonnement aangeboden op 

het vakblad Solids Processing. Geldt ook voor leden die al een abonnement hebben; 

voor hen wordt hun abonnement omgezet naar een gratis abonnement. 

 

13. Rondvraag 

- De heer Carlos Ooijen van VDL Industrial Products BV; 

Deelt mede dat VDL Industrial Products BV bereid is volgend jaar de Algemene 

Ledenvergadering te ontvangen op haar vestiging in Eindhoven. 

 

- De heer Robert-Jan Steegman van Nestinox BV; 

Stelt voor met een groep leden deel te nemen aan buitenlandse beurzen. Vorig jaar heeft de 

heer Robert-Jan Steegman deelgenomen aan de werkgroep ‘Beurzen’. Hij stelt voor als leden 

hierin geïnteresseerd zijn zich te melden bij het secretariaat. De heer Tom Pruymboom van 

Jongia Mixing meldt zich aan om plaats te nemen in de werkgroep ‘Buitenlandse Beurzen’. Zie 

actie 1/CM: Ondersteunen opstart ‘Werkgroep Buitenlandse Beurzen’. 

 

- De heer Richard van Rossem van Flowcomm Benelux BV;  

Merkt op dat hij al jaren lid is van de vereniging maar nu voor het eerst sinds lange tijd weer 

deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering. Het valt hem op dat de vereniging voortvarend 

bezig is, hij voelt zich hierdoor echt betrokken. 

 

- De heer M van Haren van FEDA; 

Als mede brancheorganisatie stelt ook FEDA haar locatie ter beschikking voor een bijeenkomst 

van Machevo. Mogelijk in combinatie met een bijeenkomst van FEDA. 

 

- Mevrouw Cynthia Meijer van de Machevo & Bulk Vereniging; 

Wil de leden er tot slot op wijzen dat zij allemaal een standaard bedrijfsprofiel hebben op de 

website www.machevo.nl en nodigt iedereen uit hierop in te loggen en het bedrijfsprofiel aan 

te vullen met tekst, foto’s en/of logo. Naar aanleiding van het verzoek van de werkgroep 

‘Ketenintegratie’ is er een indeling in diensten- en sectoren gebouwd door Zinzo in de website. 

Hier kunnen alle leden tevens aangeven welke diensten en producten zij leveren en in welke 

sectoren zij actief zijn. Hierdoor wordt de vindbaarheid voor leden onderling, maar ook voor 

websitebezoekers vergroot. Tot slot kunnen leden via hun bedrijfsprofiel nieuwsberichten 

plaatsen. Deze nieuwsberichten (met foto) verschijnen op de homepage in de rubriek ‘Laatste 

nieuws van leden’. Ook wordt dit nieuws opgenomen in de digitale knipselkrant die ongeveer 

tweewekelijks gestuurd wordt naar alle leden. 

 

14. Rondvraag 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 17.30 uur. 

 

 

http://www.machevo.nl/


 

 8
 

 

 

Bijlage 1 

 

 

Actielijst behorend bij het verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Machevo & Bulk 

Vereniging, gehouden op donderdag 24 november 2011 te Eindhoven 

 

1. Ondersteunen opstart ‘Werkgroep Buitenlandse Beurzen’. CM 

 

 

Besluitenlijst behorend bij het verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Machevo & Bulk 

Vereniging, gehouden op donderdag 24 november 2011 te Eindhoven 

1. Verificatiecommissie 2012 bestaat uit de heer B. Scharff (Scharff Techniek BV) en de heer 

R.J.Steegman (Nestinox BV).  

2. De Algemene ledenvergadering besluit dat er geen parttime kracht in loondienst 

aangetrokken wordt en het secretariaat en bestuurlijke ondersteuning uitgevoerd blijft 

worden door Cynthia c.s. 

3. De Algemene ledenvergadering gaat akkoord met de begroting voor 2012. 

 

 

 

 


