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ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKT 

 
Notulen, vrijdag 4 juni 2021 

 
 

AGENDA: 
 
 

 
1 Opening 

 
2 Goedkeuring van de bijgesloten notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 juni 2020 

 
3 Ingekomen stukken en mededelingen 

 
4 Jaarverslag voorzitter ´NVKT in 2020 ‘ en vooruitblik 2021 

 
5  Vaststelling van de balans per 31 december 2020 van de winst- en verliesrekening van  

          het boekjaar 1 januari 2020 t/m 31 december 2020, alsmede de behandeling van het  
          verslag van de Financiële Commissie 
 

6 Décharge van het bestuur voor het verenigingsjaar 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 
 

7 Vaststelling begroting voor het boekjaar 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 
(De begroting voor het boekjaar 2021 wordt digitaal vóór de vergaderdatum van 4 juni a.s. aan de 

         leden verstrekt en tevens geplaatst op het besloten ledendeel van de NVKT-website.)    
 

8 Kascommissie 2021 
      
  

9 Mededelingen/update Communicatie: 
- thema bijeenkomst najaar bedrijfsovername 
- fysieke netwerkbijeenkomsten najaar 
- herintroductie ledenlijst (met toestemming leden) 

 
10 Contributie 

a) Geen inschrijfgeld bij contributie 2021 gehandhaafd 
 
b) Handhaving tarief contributie NVKT-leden 2021 
 

11 Rondvraag 
 

12 Sluiting vergadering 
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1. Opening 
 
De online Algemene Ledenvergadering wordt geopend door voorzitter Paul Visscher (PV) en hij heet 
vervolgens de aanwezigen welkom. De NVKT- bestuursleden zijn bij deze online vergadering aanwezig 
plus een deel van de NVKT-leden. Hij informeert hoe het met de aanwezige textielagenten en  –
importeurs gaat tijdens de COVID-19 pandemie. Er volgt een uiteenzetting van de verschillende, vaak 
moeilijke situaties waarin diverse aanwezige leden zich momenteel bevinden. 
 
2. Goedkeuring van de bijgesloten notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 juni 2020 

 
De conceptnotulen van de NVKT- Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2020 worden unaniem door 
de aanwezigen goedgekeurd. 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn volgens de voorzitter geen ingekomen stukken van leden binnengekomen. Hij benoemt de 
zorgelijke en moeilijke financiële positie waarin veel textielagenten en –importeurs zich momenteel 
bevinden en dat er nieuwe vormen en wegen dienen te worden gevonden in met name de 
confectiesector om het hoofd boven water te houden. 

NVKT-lid Dick van der Teems (DvdT) vermeldt dat fabrikanten naarstig op zoek zijn naar nieuwe 
handelsagenten en dat de zoektocht in de toekomst steeds meer via digitale platforms zal plaats 
vinden. Hij verwacht dat de functie van de “klassieke” agent steeds meer naar de achtergrond zal 
verdwijnen en pas in beeld komt als er problemen zijn. Volgens PV zal de textielagent nog steeds 
nodig zijn om de markt open te breken.  

Secretaris Paul Holtrop (PH) benoemt dat textielagenten bij de digitale presentatievorm ook moeten 
opletten dat ze een variabele vergoeding krijgen voor business die niet onder het klassieke agentschap 
valt.  

Bestuurslid Rob Schalker (RS) merkt op dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Digitale 
platforms zijn volgens hem nodig voor wie vooruit wil. Hij is zelf met een platform bezig met het oog 
op vooruitgang en niet zozeer bedoeld om de klassieke agent uit te schakelen. Volgens Rob draait het 
bij het agentschap vooral om betrokkenheid en focus. Investeer in een goed Content Management 
Systeem, zet in op een paar merken en focus je daar op. 

DvdT vult aan dat een toegewijde textielagent die zelf zijn klanten bezoekt en meedenkt over wat 
interessant kan zijn voor de Nederlandse markt cruciaal is voor het slagen in deze business en dat dit 
door de wat kleinere fabrikant zeer gewaardeerd wordt. 

PV benoemt dat een agentuur opbouwen tijd kost en dat dit zeker een investering is van enkele jaren 
waar je tegenwoordig in Nederland niet meer de kans voor krijgt. DvdT merkt op dat de infrastructuur 
in Nederland nu anders is en veel klanten zijn verdwenen wat het moeilijker maakt om omzet te 
genereren.                                                                                                                                                      

Secretaris Paul Holtrop haakt in op het thema van de exclusiviteit van de handelsagent in Europa en 
de Europese wetgeving die betrekking heeft op de vrije handel en het verbod van regulering in de EU-
markt. Agenten zijn volgens PH nog steeds belangrijk in Europa gezien ook de uitzonderingspositie (tot 
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in ieder geval 31 mei 2022) van de agentuurovereenkomst betreft Artikel 101 van het ‘Verdrag over 
het functioneren van de Europese Unie’ waarin contracten tussen ondernemingen die concurrentie 
beperken, worden verboden. Mocht de huidige regelgeving hierover na mei 2022 niet verlengd 
worden dan kan dit grote invloed hebben op de toekomst van honderdduizenden Europese 
handelsagenten en agentschappen. Het eventueel wegvallen van het distributiekanaal via 
handelsagenten kan in het nadeel werken van consumenten en opdrachtgevers en winkeliers in het 
MKB. 

Paul Visscher kondigt verder aan dat hij in het najaar een informele NVKT-borrel wil houden voor 
NVKT-leden. Rob Schalker biedt zijn bedrijfsterrein als locatie hiervoor aan. Datum wordt nader 
bepaald. 

4. Jaarverslag voorzitter ´NVKT in 2020 ‘ en vooruitblik 2021 
 

Annemarie Grob (AG) geeft de aanwezige leden namens de voorzitter een update over de activiteiten 
in 2020 en de eerste helft van 2021.  
  
AG vermeldt dat de vereniging momenteel 58 leden telt waaronder drie ereleden. De Covid-pandemie 
heeft ook zijn impact op het ledenaantal waardoor er in 2020 en de eerste helft van 2021 meer 
opzeggingen van het NVKT-lidmaatschap zijn dan aanmeldingen. Hopelijk trekt het ledenaantal weer 
aan naarmate de omstandigheden voor textielagenten en –importeurs weer wat gunstiger worden. 
 
De NVKT- website trok in het tweede kwartaal van 2021 ruim 1250 bezoekers wat relatief gelijk is 
gebleven met de bezoekcijfers in dezelfde periode van vorig jaar. Volgens Annemarie werden de 
pagina’s “Agent/Importeur gezocht”, de “Corona-advies berichten”, de rubriek “Meest gestelde 
vragen” en de Adverteerderspagina het meest bezocht. Hieruit blijkt dat er nog zeker behoefte is 
onder zowel leden als niet-leden aan een organisatie zoals de NVKT.  
 
De NVKT-LinkedIn-profielpagina heeft 252 volgers en 248 netwerkconnecties, een lichte stijging in 
vergelijking met vorig jaar. 
 
AG benoemt verder de verschillende (online) bijeenkomsten, evenementen en activiteiten die in 2020 
en in de eerste helft van 2021 hebben plaats gevonden en bij welke events de NVKT als 
belangenvereniging zelf aanwezig was.  
 
Annemarie vermeldt de collectieve voordelen voor de leden die in 2020 in de eerste helft van 2021 
werden geïntroduceerd, vernieuwd of verlengd zoals het AON herstelbudget voor ondernemers, de 
Express-dienst van SkyNet, en de internationale pakket-en postservice van SkyMail. 
 
Aansluitend benoemt AG de leden dat de NVKT- advertentietarieven zijn aangepast. Zo wordt het 
tarief voor een Direct Mailing verlaagd naar € 330,- en een pakketprijs voor een Direct Mailing plus 
een advertentie op de VNHI-website toegevoegd voor een tarief van € 530,-. 
 
Ten slotte informeert Annemarie de leden over de informatievoorziening naar NVKT-leden over de 
COVID-19/Corona-pandemie. 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. De diverse 
correspondentie en lobby gericht aan het Ministerie van EZK en de Vaste Kamercommissie van EZK 
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heeft er deels toe bijgedragen dat de overheid tijdelijk de SBI-code- voorwaarde liet vallen zodat ook 
textielagenten met flink omzetverlies van de TOGS/TVL-steunmaatregel gebruik konden maken.  

 
5. Vaststelling van de balans winst- en verliesrekening boekjaar 2020, alsmede de behandeling van 

het verslag van de Financiële Commissie 
 

De voorzitter licht de winst- en verliesrekening van het boekjaar 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 
toe dat met een kleiner verlies werd afgesloten dan begroot, mede door sponsoring van de Stichting 
Bevordering Verkoopbelangen Textielagenten.  
 
Hij vervolgt dat hij het akkoord heeft ontvangen van de financiële commissie bestaande uit Dick van der 
Teems en Arnoud Janssen die voor boekjaar 2020 de financiële stukken hebben beoordeeld. Hij bedankt 
de kascommissie voor hun verleende diensten. 
 
6. Décharge van het bestuur voor het verenigingsjaar 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 

 
Het NVKT-bestuur wordt bedankt voor haar inspanningen en de online aanwezige leden verlenen het 
bestuur décharge voor het jaar 2020. 
 
7. Vaststelling begroting voor het boekjaar 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 

 
De voorzitter bespreekt de begroting voor 2021 met de leden. Mede door sponsorgelden zijn de 
verliezen kleiner dan in eerste instantie beoogd. DvdT vult aan met een kritische noot dat weliswaar 
de verliezen dit jaar waarschijnlijk zullen meevallen, maar dat de vereniging wel afhankelijk is van 
sponsorgelden en vraagt zich af hoelang de vereniging dit volhoudt.  
 
PH merkt op dat de vereniging al jaren stabiel blijft en dat het goed is dat de NVKT haar eigen gezicht 
behoudt. 
 
PV vermeldt dat het bestuur de tendens en de voortgang van het ledenaantal en de vereniging goed in 
de gaten houdt de komende jaren en zal daar, indien nodig op anticiperen met de nodige stappen. Dit 
kan leiden tot verhoging van het contributiegeld.   

 
De begroting wordt zonder wijzigingen unaniem akkoord bevonden door de leden. 
 
8. Kascommissie 2021 
 
De Kascommissie voor boekjaar 2020 bestaat dit jaar uit Dick van der Teems (aftredend in 2023) en 
Arnoud Janssen (AJ) Aangezien AJ heeft aangegeven te zullen stoppen met zijn werkzaamheden voor 
de kascommissie, is derhalve voor volgend jaar (boekjaar 2021) een vacature ontstaan die nader 
wordt ingevuld. 

 
9.  Mededelingen/update Communicatie 

- thema bijeenkomst najaar bedrijfsovername 
 
AG informeert de leden over de plannen voor najaar 2021. Mocht de Coronasituatie het toelaten en 
bij genoeg belangstelling voor het onderwerp bij de leden, dan wordt er in het najaar een 
themabijeenkomst gehouden over bedrijfsovername/-overdracht. 
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- fysieke netwerkbijeenkomsten najaar 

Ook wordt er voor de NVK- leden in het najaar een informele NVKT-borrel gehouden waarbij leden de 
mogelijkheid wordt geboden andere leden te ontmoeten. 
 

-herintroductie ledenlijst (met toestemming leden) 
Annemarie vermeldt dat de leden via een DM en via de online NVKT-nieuwsbrief de mogelijkheid 
wordt geboden om zich in te schrijven voor een alternatieve ledenlijst. Sinds mei 2018 is het volgens 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet meer toegestaan de NVKT-ledenlijst op 
het besloten ledendeel van de NVKT-website te plaatsen zonder toestemming van de leden voor het 
gebruik van deze (contact)gegevens. Omdat, vervolgt AG, er onder een deel van de leden toch 
behoefte is om met andere leden in contact te komen, kunnen leden op deze manier zelf aangeven of 
ze hun zelf opgegeven contactgegevens willen delen met andere leden. 

 
10. Contributie 

a) Geen inschrijfgeld bij contributie 2021 gehandhaafd 
 

Paul Visscher deelt mee dat het tijdelijk vervallen van het inschrijfgeld van € 50,= exclusief btw voor 
alle nieuwe leden, derhalve ook voor starters, wordt verlengd om zo nieuwe leden in deze coronatijd 
tegemoet te komen. 

 
b)  Handhaving tarief contributie NVKT-leden 2021 

 
Het NVKT-contributietarief van € 335,- (exclusief btw) per jaar voor NVKT-leden blijft gehandhaafd. 
Ook het tarief voor het NVKT-proeflidmaatschap van € 170,- (exclusief btw) blijft ongewijzigd voor 
2021. 
 
Het NVKT-contributietarief van € 335,- (exclusief btw) per jaar voor NVKT-leden wordt per 1 januari 
2022 met € 15,- verhoogd naar € 350,- ex btw, zo vermeldt PV. Ook het tarief voor het NVKT-
proeflidmaatschap van € 170,- (exclusief btw) wordt met € 15,- verhoogd en wordt € 185,- ex btw. 
Helaas is het noodzakelijk om deze contributieverhoging door te voeren volgens PV gezien de 
oplopende kosten en het teruglopende ledenaantal. De aanwezige leden stemmen in met 
contributieverhoging. 

 
11. Rondvraag 
Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag. 

 
12. Sluiting vergadering 
Voorzitter Paul Visscher bedankt iedereen die vandaag online aanwezig was en sluit de vergadering.  


