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Algemene Ledenvergadering Stubeco d.d. 2 april 2019  
 

Plaats  Van der Valk Philipsstraat 18 in Leusden  
 
Aanwezig Alwin de Bondt, Oebele de Haan, Fred Gast, Robbert-Jan Janssen,  Peter Kraaijeveld, 

Christian van ’t Slot, + ca. 28 leden 
 
 
1.  Opening /  vorige verslag 
  Alwin de Bondt opent de vergadering om ca. 19:20 uur en heet iedereen welkom. Het  

was jammer dat het bezoek aan nieuwbouw AFAS experience center Leusden 
vanwege een ongeval niet kon doorgaan. 
 
Als een soort reclameblokje vooraf ging Jacques Linssen van Betoniek in op de relatie 
en samenwerking tussen Betoniek en Stubeco,  kennisdeling over technologie en 
uitvoering van beton in alle sectoren. Betoniek heeft een onafhankelijke deskundige 
redactie voor het filteren van kennis, deze te valideren en te verrijken middels: 
website, Betoniek Vakblad, Betoniek Standaard, en nieuwsbrieven.  
In Betoniek Standaard (A5-formaat) wordt gewikt en gewogen, Betoniek Vakblad is 
meer praktisch. De nieuwsbrief verschijnt elke 2 weken. Op de website staan o.a. 
losse artikelen, blogs en een vacaturebank. 
Bij interesse, actieprijs; 1e jaar lidmaatschap voor € 70,50.   
 
Na de presentatie van Jacques Linssen ging Alwin verder met de jaarvergadering.  Het 
accent ging deze avond gelegd worden op de toekomst van de 50-jarige Stubeco, 
waar willen we heen. 
 
Allereerst verwelkomt Alwin de introducees/nieuwkomers: Bas Tims (van Heuvelstaal 
Bekistingen), Pierre Hendrikx (BAM Bouw en Techniek), Paul Theunissen, Chris van 
Ree (Hendriks stalen bekistingtechniek), Alexander Zalm (Hakron).       
 
Samenstelling Stubeco bestuur in 2018 
Voorzitter  Alwin de Bondt, VolkerInfra  
Secretaris  Oebele de Haan, Mavotrans  
Penningmeester Christian van ’t Slot, Hakron  
Lid   Robbert-Jan Janssen, BouwQ 
Lid   Peter Kraaijeveld, Hendriks Groep 
Lid   Fred Gast 
 
Rooster van aftreden bestuur 
Christian van ’t Slot treed tussentijds af als penningmeester en bestuurslid, Fred Gast 
heeft per 1 januari de werkzaamheden als penningmeester overgenomen. 
 
Alwin doet een oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor bestuur 
Stubeco, de voorkeur gaat uit naar iemand van opdrachtgeverszijde. 
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2.  Algemeen jaarverslag 2018 
Oebele vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering 2018, er zijn geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd.  

 
Oebele licht het Jaarverslag toe  
 
Bestuursvergaderingen 
In het vergaderschema van de bestuursvergaderingen voor 2018 waren 5 data 
opgenomen: 8 februari, 23 mei, 30 augustus, 11 oktober en gepland was 6 december. 
Deze laatste van 6 december ging vanwege drukke werkzaamheden niet door, het 
lukte niet een andere datum te plannen. 
 
In de bestuursvergaderingen was er voornamelijk aandacht geweest voor het 
Handboek Uitvoering Betonconstructies. Alsmede de samenwerking met de andere 
studieverenigingen van de Betonvereniging en Jong VCB (Vakgroep Civiele 
Betonbouw). 
  
Kwartaalbijeenkomsten 
In 2018 werd door Stubeco de volgende kwartaalbijeenkomsten gehouden:  
- 5 april, Prinses Beatrixsluizen Nieuwegein 
- 7 juni, DePot Boijmans van Beuningen Rotterdam 
- 20 september, Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
- 27 november, Onderwijs- en CultuurCentrum (OCC) Den Haag  
De bezoekverslagen van de kwartaalvergaderingen zijn in jaarverslag 2018 als bijlage 
bijgevoegd.  
 
Ingelaste ledenvergadering 
De bijeenkomst van 27 november was een ingelaste ledenvergadering, het 
gepresenteerde nieuwe contributiemodel werd goedgekeurd 
 
Stubeco4U 
In 2018 werd op 17 mei een Stubeco4U georganiseerd voor studenten en jonge 
starters, bezocht werd Stationsgebied Driebergen-Zeist. Verslag is als bijlage 
bijgevoegd. 
  
Samenstelling van het huidige ledenbestand; 
Vanuit het overzicht van actieve leden in de ledenadministratie zijn de onderstaande 
gegevens gedestilleerd. 
 
Onderstaand is de verdeling per categorie weergegeven 
4   ereleden  
29  A-leden Ingenieurs-/adviesbureaus, opdrachtgevers en instellingen 
142 B-leden Aannemers, leveranciers, en materieeldiensten 
31 C-leden Persoonlijke leden 
15 S-leden Gratis leden (introductie via Stubeco4U) 
Het totaal aantal leden 1 per januari 2019 bedroeg dus 221 personen  
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3.  Financieel Jaarverslag 2018 /  Kascontrole 
Christian geeft toelichting op het financieel jaarverslag. De balans per 31 december 
2018, waarbij opvalt de € 10.000,= reservering voor het lustrum.   
 
De kascontrole bestaande uit dhr Henk van der Pol en de dhr Ruurd Tetteroo geven 
aan dat ze akkoord gaan met aan hun verstrekte cijfers en dat decharge wordt 
verleend. Fred Gast geeft toe dat hij dhr Jan Wagemaker vergeten heeft uit te 
nodigen voor bijeenkomst kascommissie. 
 
Alwin bedankt Christian voor zijn inzet in bestuur Stubeco waarvan de laatste jaren 
als penningmeester. 
 
Henk van der Pol is aftredend, als nieuw lid van de kascommissie stelt Rob Brinkman 
zich beschikbaar en wordt met applaus goedgekeurd.  
 
Fred Gast geeft toelichting op de begroting 2019-2020.  
Hij geeft aan zich de laatste weken zich vooral bezig te hebben gehouden met het 
innen van € 2.000,= aan achterstallige contributie. Het Handboek Uitvoering 
Betonconstructies is nu helemaal van Stubeco, als de samenwerking met 
Betonvereniging was doorgezet zouden de kosten hoger zijn uitgevallen.  
Met applaus wordt de begroting goedgekeurd.   
 
 

4.  De toekomst van Stubeco 
Alwin geeft zijn persoonlijke visie op “wat betekend Stubeco voor mij”, waarom hij 
voorzitter is geworden. Zijn passie voor het vakgebied beton, mensen ontmoeten en 
kennis vergaren door bezoeken van lezingen en bijeenkomsten. Na zich eerst op de 
achtergrond bezig te hebben gehouden  met ledenadministratie, greep hij de kans 
om voorzitter te worden en delen van zijn passie. 
 
In het afgelopen jaar 2018 heeft Stubeco zichtbare activiteiten voor de leden 
georganiseerd maar als bestuur is er ook veel onzichtbaar werk verzet.  
Bijeenkomsten, HUB en samenwerking Betoniek waren zichtbaar. Onder andere 
gesprekken met Civilion / Concreet / VCB / Betonhuis voor  samenwerking, Website 
en Stubeco-App, en creatieve sessie met BV en aangesloten waren misschien meer 
onzichtbaar.   
 
Als Stubeco hebben we echter ook te maken met o.a. bezoek van 
kwartaalbijeenkomsten door vooral leveranciers, slechte bezochte 
avondprogramma’s, Stubeco niet meer in beeld bij de voorschrijvende markt, 
rapporten hebben geen status meer en studies komen niet van de grond, het 
ledenbestand vergrijst en men neemt nauwelijks introducees mee. 
 
Er lijkt geen behoefte meer te zijn aan studiewerk, we komen alleen voor beton & 
bier, bij variatie in het programma (lezingmiddag/avond) komt er ander publiek, 
jongeren lijken minder behoefte te hebben aan het delen van het vakgebied, animo 
buitenlandreis neemt af, animo om in het bestuur plaats te nemen is gering. 
 
Als bestuur willen we de discussie aangaan met de leden hoe de toekomst van 
Stubeco eruit moet ziet: meer en actief betrokken leden, bekendheid Stubeco 
verhogen (PR) ->desnoods betaalde functie, kwalitatief goede lezingen en excursies, 
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1-2x per jaar een nieuwbrief uitbrengen, Koko opheffen -> studiewerk alleen op 
aanvraag. 
 
De uitslag van een enquête onder de leden (18% respons) gaf aan wat de leden 
wensen: 
- Netwerken en kennisoverdracht, dan studie verrichten 
- Studie voor een aantal onderwerpen, echter nader te bepalen hoe dit te 

organiseren  
- Kennisoverdracht middels kortere rapporten dan wel middels bijeenkomsten/ 

lezingen  
- Faciliteren ontmoeting van leden met aanpalende vakgroepen, startend met de 

VCB en vervolgens Stutech 
 
De uitslag van de enquête is dat langlopende studies niet meer haalbaar zijn. Van de 
3 pijlers onder Stubeco is er dus eigenlijk sprake van 2 hoofdpijlers: ‘Het zorgdragen 
van kennisoverdracht’ en ‘Het bevorderen en instandhouden van een netwerk, en 
een kleinere pijler ‘Het verrichten van studierapporten’.  
 
Alwin start een interactieve presentatie middels Mentimeter (met nog 26 leden), op 
stellingen en vragen konden de aanwezigen middels mobiele telefoon direct 
reageren. De uitslag van de verscheen direct op het scherm. Op de volgende  
stellingen kon worden gereageerd: 
- Handboek Uitvoering Betonconstructies openbaar maken?, ja/nee 
- Studiereis in 2021?, ja/nee 
- Excursies of lezingen of netwerkborrel of studierapporten?, verdeel 100 punten 
- Iemand inhuren voor PR?, ja/nee 
- Neem u een introducee mee naar bijeenkomst?, ja/nee 
- Waar wordt u warm van als u denkt aan Stubeco?, multiple choice antwoorden 
- Fuseren met andere studieverenigingen (Stufib, Stutech)?, ja/nee 
- Doorgaan met Stubeco4U?, ja/nee 
- Wat te doen om Stubeco nog 50 jaar te laten bestaan?, multiple choice  
Tijdens de kwartaalbijeenkomst van 6 juni gaat Alwin de uitslag van de Mentimeter 
bespreken met de leden. 
 
 

5.  Studiewerk /  Koko  
Aansluitend op eerder besproken opheffen Koko geeft Peter Kraaijeveld als 
toelichting dat het Koko niet meer lukt mensen bij elkaar te krijgen voor studiecellen. 
Sommige dingen kunnen in de loop van de tijd veranderen en werken niet meer, de 
behoefte is nu anders. De oude status van Stubeco studierapporten ligt achter ons. 
Daarom wordt er gestopt met Koko als commissie. Als alternatief gezien het 
organiseren van lezingen en maken van kwalitatief goede korte rapporten, 
organisatie van beide door Stubeco bestuur. Peter blijft hiervoor contactpersoon. 
 
Leden Koko 2018 
Voorzitter  Peter Kraaijeveld, Hendriks Groep 
Secretaris Rob Cornelis, Hakron 
Lid  Maurice van Heesch, Wagemaker 
Lid  Charlotte van Hellenberg, Van Noordenne 
Lid  Piet van Houwelingen, Van Noordenne    
Lid  Arno Jeurdink 
Lid  Leen Verboom, Era Contour 
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Afgeronde studies in 2018 
Cel A08: Schoon oppervlak: aandachtspunten bij toepassing van bekistingen 

bij schoonbeton (CUR100 in de praktijk) 
Cel D07-2 Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen; 
Cel D10-2 Tijdelijke ondersteuning hout.  
 
Lopende stuciecellen in 2018 
Cel B06-2 Inlijmen van stekwapening 
Cel C11  3D-printen in beton 
 
Rapport D07-2 Tijdelijke constructies ondersteunen bekistingen wordt vrijwel zeker 
nog wel opgestart naar versie D07-3, om rapport nog beter te krijgen. 
 
Rob Cornelis meldt dat Johan Bolhuis tijdens een Stufib bijeenkomst op 16 mei een 
lezing geeft over rapport B06-2 Ingelijmde staven als stekwapening.  
 
Jacques Linssen heeft na afronden rapport A08 bekistingen bij schoon beton (Peter 
Kraaijeveld,  Gerard Waayer, Jacques Linssen) artikel over schoon beton gepubliceerd 
in Betoniek.   
 

6.  Evenementen 2019 
Fred Gast presenteert de volgende evenementen  
12 februari  : 50-jarig jubileum aftrapfeestje 
2 april   : Jaarvergadering   
16 mei   : Bijeenkomst Stufib over 3D betonprinten 
6 juni    : kwartaalbijeenkomst v.Noordenne 
26 t/m 28 sept.  : Buitenlandreis Oostenrijk en Slowakije 
11 oktober  : 3D Printfabriek met Jong VCB  
21 november  : Lustrumfeest 50 jarig jubileum 
Februari 2020  : Lezingavond samen met Stutech 
 
Tijdens de volgende bijeenkomst 6 juni geeft Leo Gielbert een presentatie over CO2 
besparingen in betonSafe BV. Hij geeft hierover ook scholing voor Betonvereniging. 
 
 

7.  Rondvraag / wvttk  
In kader van Stubeco leden vindt Jan Tol dat middelgrote aannemers 
ondervertegenwoordigd zijn bij Stubeco.  
 
Jan Wagemaker (mede oprichter Koko) meld dat eind jaren tachtig de Koko ook al 
eens is opgeheven en begin jaren negentig weer werd doorgestart.   
 
  

8.  Rondvraag / wvttk 
Alwin bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 21:20 uur de vergadering. 

 

 

 


