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Vereniging groeit

Verenigingsnieuws

Voorzitter Armando Turba van de Machevo & Bulk Vereniging wees bij de opening van de 

Algemene Ledenvergadering op 27 november 2012 in het hoofdkantoor van de VDL 

Groep in Eindhoven op de groei van de vereniging. Het aantal leden is in korte tijd de 

honderd gepasseerd.

jaar ingaan, staat daarmee op 102.”
Inmiddels is bekend dat het ledental al op 
103 staat, aangezien Huikeshoven op 3 de-
cember 2012 lid is geworden. Een groot 
aantal van de nieuwe leden was op de ver-
gadering aanwezig en maakte van de ge-
legenheid gebruik om zich met een pre-
sentatie van één minuut aan de vereniging 
voor te stellen.

Bestuurszaken
Na de goedkeuring door de ledenverga-
dering van de financiële administratie, op 
basis van het verslag van de Verificatie-
commissie (bestaande uit Robert-Jan 
Steegman, Nestinox en Bernard Scharff, 

Scharff Techniek), gaf penningmeester 
Chris van der Lande (Van Beek) een toe-
lichting op de begroting van 2013. De 
cijfers werden na enkele verhelderings-
vragen met instemming ontvangen. Ar-
mando Turba bedankte aftredend be-
stuurslid Peter Scholten (FIB Industries) 
voor zijn jarenlange inzet, en overhan-
digde hem een bloemetje. Het bestuur 
stelde vervolgens drie nieuwe bestuursle-
den voor:
•  Remco Harmse, business unit manager 

food, Alfa Laval Benelux
•  Tom Pruymboom, sales director Jongia
•  Carlos Ooijen, managing director VDL 

Industrial Products 

D 
e Algemene Ledenvergadering van 

de Machevo & Bulk Vereniging op dins-
dagmiddag 27 november 2012 werd be-
zocht door circa 80 leden en belangstel-
lenden. De locatie was de showroom en 
vergaderruimte van het hoofdkantoor 
van de VDL Groep in Eindhoven. Als gast-
heer trad Carlos Ooijen op, managing di-
rector bij VDL Industrial Products.
Bij de opening van de vergadering wees 
Machevo-voorzitter Armando Turba met 
enige trots op de groei van de vereniging: 
“In 2012 ontvingen we slechts vijf opzeg-
gingen, maar mochten we tot nu toe 
liefst tien nieuwe leden verwelkomen. 
Het ledenaantal waarmee we het nieuwe 

Afb. 1 Bij de opening van de Algemene Ledenvergadering wijst Machevo-voorzitter Armando Turba (staand) op 

de groei van de vereniging

Afb. 3 In totaal bezochten circa tachtig leden en be-

langstellenden de Algemene Ledenvergadering van de 

Machevo & Bulk Vereniging

Afb. 2 Penningmeester Chris van der Lande (Van Beek) 

geeft een toelichting op de begroting van 2013
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