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ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKT 

 
Notulen, donderdag 11 juni 2020 

 
 

AGENDA: 
 

1 Opening 
 

2 Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2019  
 

3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 

4 Jaarverslag voorzitter ´NVKT in 2019´ 
 

5 Vaststelling van de balans per 31 december 2019 van de winst- en verliesrekening van  
Het boekjaar 1 januari 2019 t/m 31 december 2019, alsmede de behandeling van het  

          verslag van de Financiële commissie. 
 

6 A) Kascommissie over verslagjaar 2019 
 
 B) Benoeming Kascommissie 2020 

 
7 Décharge van het bestuur voor het verenigingsjaar 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 

 
8 Vaststelling begroting voor het boekjaar 1 januari 2020 t/m 31 december 2020  

      
9 A) Vaststelling contributie leden in 2020 

 
         B) Tijdelijk vervallen inschrijfgeld bij contributie in 2020 
      
10 Bespreking uitslag NVKT-Corona-enquête 

 
11 Rondvraag 

 
12 Sluiting vergadering 

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

1. Opening 
Voorzitter Paul Visscher (PV) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Alle bestuursleden 
zijn online aanwezig plus een deel van de NVKT-leden. PV start met een voorstelronde aangezien er 
ook nieuwe leden onder de ingelogde deelnemers zijn.  
 
2. Goedkeuring van de ALV-notulen van 18 april 2019 
De conceptnotulen van de vorige ALV-vergadering van 18 april 2019 worden unaniem goedgekeurd. 
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3. Ingekomen stukken en mededelingen 

PV deelt mede dat er geen ingekomen stukken van leden zijn binnen gekomen. Wel uit hij zijn 
bezorgdheid over de Coronacrisis en de moeilijke financiële positie waarin veel textielagenten en –
importeurs zich momenteel bevinden. Naast de lobbyactiviteiten en correspondentie naar het 
Ministerie van EZK en de Vaste Kamercommissie voor de opname van SBI-code 46.16 op de 
Vastgestelde SBI-codelijst om textielagenten voor de TOGS-regeling in aanmerking te laten komen, is 
het ook belangrijk een luisterend oor te zijn voor de leden en in kaart te brengen tegen welke 
problemen deze aanlopen.  

De aanwezige (bestuurs)leden bespreken een voor een de situatie waarin zij momenteel zelf zitten 
tijdens deze Coronatijd en voor welke tegemoetkomingsregelingen van de overheid zijzelf in 
aanmerking komen of gebruik van hebben gemaakt. Om inzicht te krijgen in hun situatie had PV 
onlangs voorgesteld een enquête te houden onder de NVKT–leden. De hieruit voortvloeiende 
resultaten worden later in deze ALV besproken. 

Secretaris Paul Holtrop (PH) licht een belangrijk thema toe met betrekking tot de economische situatie 
in Europa en de regels die betrekking hebben op de vrije handel en het verbod van regulering in de 
EU-markt. Het ‘Verdrag over het functioneren van de Europese Unie’, Artikel 101, stelt PH, verbiedt 
contracten tussen ondernemingen die concurrentie beperken. Voor de agentuurovereenkomst is (tot 
nu toe) een uitzondering gemaakt. Een exclusieve afspraak wat een agentuurrelatie vaak inhoudt, 
beperkt de mededinging immers maar de agent bevordert het handelsverkeer tussen landen en was 
toentertijd nog een uitzondering waard en dat is nu nog maar de vraag. PH deelt mee dat de huidige 
regelgeving (VBER) hierover verloopt op 31 mei 2022. Dit kan grote invloed hebben op de toekomst 
van honderdduizenden Europese handelsagenten en agentschappen. Want, zo vervolgt PH, als 
handelsagentovereenkomsten niet worden uitgesloten van dit artikel dan is er een grote kans dat het 
distributiekanaal via handelsagenten verdwijnt ten nadele van veel MKB-opdrachtgevers en 
consumenten. 

Afgelopen april heeft het VNHI meegedaan aan het internationale IUCAB-congres om samen met 
initiatieven te komen om zo branches te mobiliseren om de besluitvorming van de Europese 
Commissie op dit vlak te beïnvloeden, vertelt PH. IUCAB heeft midden november in Brussel zijn 
argumenten gepresenteerd en nog speciaal benadrukt dat de (handels)agent in Europa een 
belangrijke positie heeft omdat deze een uitstekende rol kan spelen in de handel tussen de EU-landen 
onderling. Ze willen dat deze Regulatie al dan niet teniet wordt gedaan, wordt verlengd in huidige 
vorm of wordt herzien. PH zegt de aanwezige leden toe dat ze op de hoogte worden gehouden van de 
Europese besluitvorming hierover. 

 
4. Jaarverslag voorzitter ´NVKT in 2019’ 
Annemarie Grob (AG) informeert de online aanwezige leden namens de voorzitter over de activiteiten 
in 2019 en de eerste helft van 2020. Zo is het secretariaat is drukdoende de NVKT-leden momenteel 
op allerlei manieren te informeren over de COVID-19/Corona-crisis. Met o.a. adviesberichten en 
ondersteunende informatie op de NVKT-website, via extra online nieuwsbrieven en nieuwsupdates en 
via lobbyactiviteiten met partnerorganisaties als MKB Nederland, VNO en NCW, RVO en de Kamer van 
Koophandel. Dit heeft al tot resultaat geleid dat nu ook groothandels van de TOGS-overheidscom-
pensatiemaatregel gebruik kunnen maken. Om ook textielagenten hiervoor in aanmerking te laten  
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komen, zijn er diverse brieven gestuurd naar de Vaste Kamercommissie EZK en naar het Ministerie van EZK, 
zo vermeldt AG. 

  
AG meldt dat de vereniging momenteel 65 leden telt waaronder drie ereleden. Het aantal opzeggingen en 
aanmeldingen van het NVKT-lidmaatschap bleef in 2019 nagenoeg gelijk. In de eerste helft van 2020 zijn er 
in de Corona-periode wat meer opzeggingen (8) van het lidmaatschap dan aanmeldingen (3). Hopelijk trekt 
dit weer aan naarmate de omstandigheden voor textielagenten en –importeurs weer wat gunstiger 
worden. 
 
De NVKT-profielpagina op LinkedIn heeft 247 volgers en 243 netwerkconnecties wat een vermeerdering is 
t.o.v. van vorig jaar. Ook het bezoek van de NVKT-website is toegenomen. Deze werd afgelopen maand 
goed bezocht met als piek 23 april met 539 bezoekers, zegt AG. De pagina’s “agent/importeur gezocht”, de 
“Engelstalige NVKT-pagina” en de “Corona-advies berichten” werden het meest werden bekeken.  
 
Verder deelt AG mee dat voor de plaatsing van een NVKT-advertentie op de VNHI-website tijdens de NVKT-
bestuursvergadering van 21 april jl. besloten is de tarieven gelijk te trekken. Het tariefverschil op de VNHI- 
en NVKT-website voor advertentieplaatsing op de VNHI-website wordt opgeheven en het plaatsingstarief 
wordt € 275,- . 
 
AG informeert de aanwezige leden over de evenementen en activiteiten die hebben plaatsgevonden eind 
vorig jaar en in de eerste helft van 2020 en bij welke meetings en events de NVKT aanwezig was. Door 
Corona konden enkele fysieke netwerkbijeenkomsten geen doorgang vinden , maar dit is gedeeltelijk 
opgelost met online videoconferenties waaronder de Nieuwe Leden bijeenkomst van 20 mei jl. 
 
Tot slot bespreekt Annemarie de collectieve voordelen voor de leden die het afgelopen jaar werden 
geïntroduceerd zoals de Q8 brandstofpas, het betalingsplatform van Worldfirst voor scherpere 
transactietarieven voor onze leden en een planningstool voor energiebesparing. Bovendien worden de 
reeds bestaande voordelen vernieuwd of verlengd en AG is bezig met onderhandelingen met nieuwe 
partners zoals AON Verzekeringen.  
 
5.  Vaststelling balans van de winst- en verliesrekening boekjaar 2019 
PV licht de winst- en verliesrekening van het boekjaar 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 toe dat met een 
kleiner verlies werd afgesloten dan begroot.  

 
6A.  Kascommissie over verslagjaar 2019  
PV benoemt het schriftelijke akkoord van de kascommissie bestaande uit Dick van der Teems (DvdT) en 
Arnoud Janssen (AJ) die de financiële stukken hebben bekeken. De kascommissie geeft nog een kleine 
toelichting. PV bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden en de aanwezige leden bij deze 
vergadering gaan unaniem akkoord met décharge. 

 
6B.  Benoeming Kascommissie 2020 
DvdT heeft zich vorig jaar opnieuw herkiesbaar gesteld voor een periode van drie jaar en AJ geeft te kennen 
zich voor 2020 niet opnieuw herkiesbaar te stellen. 

 
Het bestuur stelt voor de heer Van der Teems te benoemen als lid voor de kascommissie voor 2020. Dit 
voorstel wordt unaniem aangenomen. Voor de heer Janssen wordt een vervanger gezocht die zijn plek in 
de kascommissie inneemt. 
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7.  Décharge van het bestuur voor het verenigingsjaar 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 
De leden verlenen het bestuur décharge voor het jaar 2019. 
 
8.  Vaststelling begroting voor het boekjaar 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 
 De begroting wordt zonder wijzigingen unaniem akkoord bevonden door de leden. 
 
9A  Vaststelling contributie leden 2020 
De voorzitter stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten en te houden op € 335,= exclusief BTW. Ook 
de contributie voor het proeflidmaatschap blijft ongewijzigd op € 170,= exclusief BTW.  
  

9B  Tijdelijk vervallen inschrijfgeld bij contributie in 2020 

Om nieuwe leden in deze coronatijd tegemoet te komen is op de NVKT-bestuursvergadering van 21 april jl. 

voorgesteld het inschrijfgeld van € 50,= exclusief BTW voor alle nieuwe leden tijdelijk te laten vervallen. Dit 

voorstel wordt door alle aanwezige leden overgenomen. 

 

10.  Bespreking uitslag NVKT-Corona-enquête 
AG licht de resultaten van de online enquête toe die onlangs onder de NVKT-leden is verspreid om een 
beeld te krijgen hoe het de NVKT-leden met hun bedrijf vergaat tijdens de Covid-19-crisis. Met behulp van 
deze antwoorden hoopt het bestuur een beter beeld te krijgen in welke mate de leden hierdoor getroffen 
zijn en hoe ze het beste kunnen ondersteund kunnen worden.  
 
Van de leden die de enquête hadden ingevuld was 75% werkzaam als handelsagent. Op de vraag hoe hun 
situatie momenteel (mei/begin juni 2020) was, gaf zo’n 64% aan grote financiële moeilijkheden en schade 
te ondervinden en nog eens 10% vreesde zelfs het voortbestaan van hun onderneming. De meest 
genoemde redenen waren: uitblijven of annulering orders, leveringsproblemen, slechte verkoop en 
uitblijven van betalingen, meldt AG. Ongeveer 65% van de leden kwam (gedeeltelijk) in aanmerking voor 
het Covid 19-compensatieregelingenpakket van de overheid. Op de vraag of handelsagenten tijdens de 
Coronaperiode hun commissie hebben ontvangen gaf 30% aan het geheel te hebben ontvangen, 60% ten 
dele en 10% geheel niet. Hiervan gaf 91% aan geen extra regelingen met hun principaal te hebben 
getroffen.  
 
Importeurs gaven aan, zo stelt AG, dat 73% van hen hun goederen niet ontvangen had. Ook de huur van 
het bedrijfspand/showroom levert in 30% van de gevallen problemen op. Als advies, meldt AG, gaven de 
leden o.a. aan vooral in nauw contact en gesprek te blijven met klanten en leveranciers en samen tot een 
oplossing te komen, alert blijven op vragen van klanten en prospects, blijven communiceren en te 
investeren in online verkoopplatformen. 
 
11.  Rondvraag 
Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag. 

 
12.  Sluiting vergadering 
Voorzitter Paul Visscher bedankt alle leden die vandaag online aanwezig waren en sluit de vergadering.  


