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Algemene Ledenvergadering NVKT gehouden op 22 juni 2018 ten kantore van Transit Textiles te 

Halfweg.  

Aanwezig: diverse leden, alsmede de secretaris penningmeester, de heer P.F. Holtrop en de heer A. Schouwstra van 

het secretariaat. 

1. Opening 

De heer P. Visscher opent de vergadering en dankt de heer Schalker dat hij zijn kantoor ter  

beschikking heeft gesteld. 

2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 1 juni 2017  

De notulen wordt ongewijzigd goedgekeurd en gearresteerd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

De voorzitter deelt de leden mee dat het erelid Rob de Wilde recent is overleden. Rob is 78 jaar geworden en is 

gedurende vele jaren bestuurder geweest van de vereniging. Rob was actief in de stoffenbranche en heeft de goede 

tijden van deze tak van de textiel meegemaakt en heeft zich ingezet voor de beurs die de stoffenagenten jaarlijks 

met succes organiseerden. Rob was een zeer prettig en geliefd man en hij zal node worden gemist. 

De secretaris gaat in op een aspect dat werd besproken in de vergadering van vorig jaar, te weten pensioen. 

Hij heeft inmiddels een document opgesteld dat tot stand is gekomen met input van andere juristen of 

advocaten uit Europa. Dit document bespreekt de belangrijkste aspecten rond de pensioengerechtigde 

leeftijd. De secretaris licht dit punt nog eens toe. In de Nederlandse wet, maar ook in de wetgeving van 

andere landen, staat niet de leeftijd vermeld. Enkel dat de agent het recht heeft om de agentuurrelatie op 

te zeggen indien hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit is in Nederland op deze manier verwoord, 

maar in andere landen is dit niet zo. Het is met name van belang omdat in beginsel een agent niet kan 

opzeggen, want dat zou hij ook zijn aanspraak op een klantenvergoeding verliezen. Het document zal op het 

besloten ledendeel van de site worden geplaatst.  

De secretaris bespreekt een casus die recent door het Europees hof is behandeld en we l dat een 

zogenaamde proefperiode, 'trial period', in beginsel een overeenkomst voor bepaalde tijd is en op zich is dit 

niet iets nieuws, maar wat betekent deze periode nog voor het recht van een agent op een 

klantenvergoeding indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd omdat de agent de 

overeengekomen targets niet had gehaald? Het Europees Hof heeft besloten dat ook al presteerde de agent 

mogelijk niet goed op basis van de gemaakte afspraken ten aanzien van een target, dit nog niet wi l zeggen 

dat de agent daardoor tekort is geschoten en dat hij daardoor ook zijn klantenvergoedingsaanspraak zou 

verliezen, ook al is die mogelijk klein. Een belangrijke uitspraak, omdat dit betekent dat wanneer een agent 

zijn target niet haalt, dit niet wil zeggen dat hij daarmee ook zijn klantenvergoeding op het spel zet. Ook 

bouwt hij tijdens deze zogenaamde proefperiode een eventuele aanspraak op een klantenvergoeding op.  



Auke Schouwstra introduceert zichzelf bij de leden. Hij heeft Kaylee Zournas opgevolgd als PR -medewerker 

van het secretariaat. Auke is van huis uit journalist en schrijft met name voor radio - en 

televisieprogramma's, maar is daarnaast ook importeur van een anti -roestmiddel voor oude auto's. Auke 

zal proberen om meer leden te werven en het zou goed zijn wanneer ook meer importeurs lid worden van 

de NVKT. Auke heeft ervaring met de verschillende communicatiekanalen en zal dus het nodige veranderen 

binnen de NVKT. De site van de NVKT is wat dat betreft verouderd en h ij gaat bekijken in hoeverre deze site 

kan worden aangepast aan de hand van de huidige wensen. Artikelen die worden geschreven voor het VNHI 

kunnen ook interessant zijn voor de NVKT-leden, maar de site zou ook interessant moeten zijn voor niet -

leden. Ook commerciële partijen of een ambassade zal de site van de NVKT willen bezoeken en zal een 

goede indruk moeten krijgen. Auke zal proberen vooral informatie op de site te plaatsen die interessant is 

voor elke bezoeker. Duidelijk moet worden wat NVKT hen kan bi eden. Of dit nu een ambassade is of een 

nieuwe ondernemer. Hem is gebleken dat startende agenten veel vaak praktische vragen hebben en gebaat 

zijn bij goede begeleiding. Hij noemt dit een coach. Het zou fijn zijn wanneer een lid zich eenvoudig kan 

wenden tot een ervaren textielagent of importeur en niet alleen in het begin, maar wellicht ook voor het 

eerste jaar. De aanwezigen vinden dit een goed idee. Het bestuur zal zich ook buigen over de vraag hoe zij 

zich vooral kan profileren ten aanzien van de jonge agenten. De aanwezigen zijn van mening dat die er nog 

steeds zijn. Zij moeten de weg vinden naar de NVKT die meer omvat dan juridisch advies.  

Ook dit jaar wordt een cursus 'starten als handelsagent' aangeboden door het VNHI. Daar zijn alle agenten 

welkom, dus ook textielagenten. Mensen die de cursus niet kunnen bijwonen, zullen dit jaar ook een podcast 

kunnen downloaden voor €50,-. Op deze wijze kunnen belangstellenden de cursus volgen op een moment 

dat hen goed uitkomt. 

Auke wil de leden ook toegang geven tot nieuwe business en hij denkt daarbij aan het ontwikkelen van een 

zogenaamde HUB. Leden kunnen een oproep plaatsen en hierdoor in contact worden gebracht met 

interessant principalen. Landen/ ambassades/ verkooporganisaties uit Turkije of Marokko kunnen 

interessante partners zijn. Auke Schouwstra roept de leden op om zoveel mogelijk gebruik te maken van hun 

netwerk. Zij zijn de ambassadeurs van de NVKT en zij kunnen nieuwe leden wijzen op het bestaan en het 

belang van de vereniging. 

4. Jaarverslag voorzitter 

De heer Visscher deelt de aanwezigen mede dat het goed gaat met de vereniging. Het ledenaantal blijft stabiel en hij is 

blij met de plannen van Auke Schouwstra. Hij refereert aan het voornemen van het secretariaat om met de douane 

medio september 2018 een bijeenkomst te organiseren in Rotterdam. De leden worden daar tijdig over geïnformeerd. 

5. Vaststelling van de balans per 31 december 2017 van de winst - en verliesrekening van het boeklaar 1 

januari 2017 t/m 31 december 2017, alsmede de behandeling van het verslag van de Financiële  Commissie.  

De voorzitter licht de stukken nog kort toe en is van mening dat het negatieve saldo van €781, - niet zo 

bijzonder is. De kosten zijn op orde. De heer Van der Theems en de heer Janssen hebben de stukken ook  

gecontroleerd namens de Kascommissie en een brief van de Kascommissie over hun bevindingen is aan het 

secretariaat gestuurd. De heer Janssen leest deze brief voor. De ledenvergadering gaat unaniem akkoord 

met de vaststelling van de balans- en verliesrekening per 31 december 2017. 
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6. Decharge van het bestuur voor het verenigingsjaar 1 januari 2017 t/m 31 december 2017  

De Kascommissie adviseert in haar brief aan de leden het bestuur en de secretaris penningmeester 

decharge te verlenen voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 voor het door haar 

gevoerde (financiële) beleid. De vergadering verleent het bestuur unaniem decharge voor het door het 

bestuur gevoerde beleid in het jaar 2017.  

7. Vaststelling begroting voor het boekjaar 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 

De voorzitter licht te begroting van 2018 toe die een negatief saldo heeft. Het is ook een hele beperkte 

begroting en of we in de plus kunnen eindigen valt of staat met de groei van het aantal leden of dat  we in 

staat zijn om bijvoorbeeld wat meer advertenties te realiseren. Auke Schouwstra zal zich daar ook op 

richten. Vanuit de vergadering komt de vraag dat met een dergelijke begroting ook weinig ruimte is om 

initiatieven te ondernemen bijvoorbeeld ten behoeve van het verkrijgen van nieuwe leden. De secretaris 

deelt de aanwezigen mede dat dit juist is, maar dat ook is afgesproken met de leden om de  activiteiten zo 

beperkt mogelijk te houden, gelet op de kosten en de verwachte opbrengst. Evenementen hebben nu 

eenmaal niet altijd het gewenste effect en de NVKT en het secretariaat (Van Ti ll advocaten) hebben 2 jaar 

geleden besloten om de kosten van het secretariaat aanmerkelijk omlaag te brengen. Dit wil niet zeggen dat 

het kapitaal van de vereniging niet kan worden gebruikt om initiatieven te ondernemen. Met andere 

woorden; de NVKT kan gewoon geld uitgeven. De begroting wordt unaniem akkoord bevonden.  

8. Vaststelling contributie 2019 

Er is enige discussie over de hoogte van de contributie en met name voor een proeflidmaatschap. 

Vastgesteld wordt dat het niet zozeer gaat om het bedrag, omdat €170, - voor een proeflidmaatschap niet 

te hoog zal zijn. Het is zit er meer in wat men ervoor krijgt. Gememoreerd wordt dat in ieder geval de 

contracten die men kan downloaden al dit bedrag rechtvaardigen, maar er moet meer zijn en daar is al 

eerder over gesproken tijdens deze vergadering.  

Op de site zou een goed profiel moeten komen te staan waar een aspirant-lid zich in herkent. De 

begeleiding door middel van een coach wordt nog eens besproken. Ervaren leden kunnen zich melden bij 

het secretariaat. De vergadering besluit de contributie per 1 januari 2019 opnieuw vast t e stellen op €345,- 

ex btw en proefleden betalen €170, - ex btw. Het inschrijfgeld blijft onveranderd op €50, - ex btw voor 

nieuwe leden. 

9. Kascommissie over verslagjaar 2018  

Mevrouw Droogh heeft te kennen gegeven zich niet meer beschikbaar te stellen voor de  Kascommissie, 

maar de heren Van der Theems en Janssen blijven wel beschikbaar. Er is mitsdien een vacature. Het 

bestuur zal proberen daar invulling aan te geven en zij zal daarvoor een lid benaderen. De financiële 

commissie in 2018 zal mitsdien bestaan uit de heer Van der Theems (aftredend 2019) en de heer Janssen 

(aftredend 2020). De vergadering gaat hiermee akkoord. 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

11. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt om 11.45 uur gesloten door de voorzitter. De bijeenkomst wordt voortgezet door een 

presentatie van grafisch ontwerper Roby Brouwer van A fish named Fred die zal ingaan op het ontwikkelen van een 

print voor een kledingstuk. 
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