Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de negenentwintigste nieuwsbrief.
Hiermee willen wij je op de hoogte houden van de ontwikkelingen van onze
vereniging.
Heb je zelf nieuws, zaken die voor andere leden ook interessant kunnen zijn
laat het dan aan ons weten en we zullen het opnemen in de volgende
nieuwsbrief.

Wij wensen jullie de komende maanden
een goede zomer
een prettige vakantie
hele goede zaken
met andere woorden;
Goodgoan!!
BIJEENKOMST Restaurant De KLOOSTERGANG
Woensdag 15 juni hebben we onze jaarvergadering met aansluitend de jaarlijkse

barbecue
gehouden. We waren uitgenodigd bij de Restaurant de Kloostergang in Zenderen
waar
Willem Brinkman de avond perfect invulde.
Voorafgaand hebben we een bezoek gebracht aan landgoed ’n Kaamps in Deurningen.
Een rondleiding en een proeverij hoorde daarbij. We vertrokken met de Parijse bus en
werden
uitgezwaaid door ons ere-lid Barth Brand en zijn vrouw Els.
Bij terugkomst had Willem de kolen heet en de wijn/bier koud staan en heeft de
gezelligheid
nog best wat uurtjes geduurd.
Nogmaals hartelijk aan allen van de Kloostergang dank voor de uitstekende verzorging
en gastvrijheid.
Op onze site www.twentse-aak.nl staan foto’s van deze bijeenkomst.

JAARVERGADERING met BESTUURSVERKIEZING
Tijdens de jaarvergadering hebben we het jaarverslag van de Alliantie doorgenomen.
Een kleine groei is er gekomen in het ledenaantal en de sponsoren.
Bij de uitleg door de voorzitter gevraagd betrokken te blijven. Alleen dan heeft de
Alliantie
kans en kunnen we ons sterk maken en de doestellingen realiseren.
Door de vergadering werd positief gereageerd om jaarlijks, in het voorjaar, een excursie
te
organiseren, zoals de trip naar Yerseke. Ideeen in de toekomst zijn welkom!
Het programma voor komend voorjaar houden we nog even voor ons.
Ook hebben enkele leden aangeboden om gastheer te zijn voor één van de komende
bijeenkomsten.
Vervolgens werd er een bestuursverkiezing gehouden.
Aftredend en niet herkisebaar was Rob Fiselier.
Rob blijft wel lid van de Alliantie.
Hans ter Huurne werd aangenomen als nieuwe penningmeester.
Carlo Langeveld had zich kandidaat gesteld om de plek van Hans ter Huurne in te
nemen en werd
met algehele stemmen aangenomen in het bestuur plaats te nemen.
Welkom Carlo en veel succes.
De lopende zaklen zullen binnenkort door Rob aan Hans en Carlo worden overgedragen.
Bij De Kloostergang is na afloop van de jaarvergadering door twee leden, Jeroen Kok en
Mark Hassink,
de kascontrole uitgevoerd.
De aftredende penningmeester had de financiën tussen de baten en lasten goed op orde.
Na de zomervakantie zullen we op gepaste wijze Rob bedanken en afscheid van hem
nemen als
penningmeester.
Nu alvast namens alle leden en sponsoren;
Rob Fiselier, hartelijk dank voor je inzet en
betrokkenheid.
KOOKWEDSTRIJD op de MARKT in ALMELO
Donderdag 6 oktober vindt op de markt in Almelo voor de vijfde keer de
kookwedstrijd plaats.
Het initiatief van de Almelose markt en de Alliantie zal voor leerlingen van het ROC het
toneel zijn
voor een spannende wedstrijd.
Er is bewust gekozen voor de donderdag zodat veel leden en hun leerlingen daarbij
aanwezig kunnen zijn.
Er zal worden gekookt in door leerling koks niveau 3 waarbij 2 deelnemers als koppel
zullen strijden om
een prachtige verzilverde bokaal, de eer en een oorkonde.
De wedstrijd begint om 9.30 uur en duurt tot 14.00 uur
Het is de bedoeling dat de deelnemers voorafgaand aan hun opdracht beginnen met het
verzamelen
en-of inkopen van de producten op de markt zelf.

Kandidaten gezocht voor de wedstrijd;
Wij zoeken voor deze wedstrijd 8 kandidaten die mee willen doen aan de bovenstaande
wedstrijd.
Via het ROC is het niet gelukt om voldoende kandidaten te werven.
Toch moet het lukken om via onze eigen leden een aantal kandidaten te
vinden???
Heb je een (huidige of toekomstige) leerling-kok niveau 3 instroom of uitstroom, meld
hem / haar dan aan
via info@twentse-aak.nl. Na aanmelding zullen we een inschrijfformulier toesturen.
Tevens in bijlage een aanmeldingsformulier voor je medewerker(s).
Het PROGRAMMA voor het seizoen 2011
(onder voorbehoud van wijzigingen):
6 oktober
8 November
23 of 24 Januari 2012
19 of 20 Maart 2012
11 of 12 juni 2012

Kookwedstrijd op de markt te Almelo (DONDERDAG)
Thema Italië door Bolscher en Restaurant Intenzo
Nieuwjaarsbijeenkomst in samenwerking met het ATG
Met de bus op pad naar…….?
Ledenvergadering met de jaarlijkse BBQ bij…

Van alle bijeenkomsten ontvang je een persoonlijke (schriftelijke) uitnodiging.

Mededelingen van het ROC van Twente
In september start het ROC van Twente de opleiding Leidinggevende Keuken.
Het is een éénjarige niveau 4 opleiding die in de BBL-structuur wordt aangeboden als
vervolg op niveau 3, zelfstandig werkend kok.
Ééns in de twee weken is er les op de dinsdag gepland.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van het ROC,
www.rocvantwente.nl.
Dinsdag 6 september wordt er een tweede castingronde gehouden voor gemotiveerde
en talentvolle leerlingen die graag naar de Cas Spijkers Academie willen.
Het betreft de opleidingen voor de niveau 3 en 4 keuken en niveau 3 en 4 bediening.
Voor meer informatie wordt ook verwezen naar de website van het ROC.
Tevens kun je voor vragen contact opnemen met Marc Meulenbelt,
mmeulenbelt@rocvantwente.nl.

Bericht, ingekomen brief, van ons bijzonder lid Aad Ruiter
Beste collega’s,
Wij allen genieten sinds enige jaren van het bestaan van de T-AAK.
Op de verschillende bijeenkomsten bespreken we de mogelijkheden van onze keukens in
het algemeen.
Deze bijeenkomsten worden georganiseerde door het bestuur, daar is een bestuur toch
voor!
Ook deze mensen hebben, net als jullie, maar 24 uur per dag beschikbaar en ik behoef
jullie niet te
vertellen wat je allemaal doet of niet doet.
Ook uw bestuur, ik zeg bewust uw bestuur, heeft niet meer tijd.
Toch vinden we het normaal dat zij dit er zo tussen neus en lippen erbij doen.
“Ze hebben toch tijd zat” denken we maar is dat zo? Dat is niet zo!
Uw, jouw bestuur heeft behoefte aan help handjes en handjes die meedenken en
meedoen
om datgene te realiseren waarvoor onze organisatie, uw T-AAK, is opgericht.
Gerard, Tom, Hans, Rob, Frank hebben behoefte aan uitbreiding van hun groep om b.v.
jongeren te
enthousiastmeren voor de T-AAK, nieuwe sponsoren te zoeken en bezoeken en het
organiseren van
vaktechnische clinics en wedstrijden.
Denk erover en steek eens de handen uit de mouwen.
Adriaan Ruiter.

EEN PAAR HERHALINGEN (maar óóóoó zo belangrijk)
Op dit moment staan er een aantal vacatures op de site.
Heb je zelf een vacature meld deze dan bij het secretariaat, info@twentse-aak.nl
Graag de advertentie opmaken zoals je hem geplaatst wilt zien, eventueel een
logo in .jpg als bijlage.
Wij zullen de advertentie plaatsen maar....... is hij vervuld, dan ook melden zodat
we hem kunnen verwijderen.
Deze nieuwsbrief (en voorgaande nieuwsbrieven) kun je terug lezen op de site onder
nieuwsbrieven.
Op de site staat bij de knop “contact” een wijzigingsformulier.
Dit formulier is de downloaden en digitaal in te vullen.
Indien je een nieuwe baan hebt, een nieuw adres of dat er een andere wijziging
moet worden doorgevoerd,
gebruik dan a.u.b. dit formulier en mail of zend het naar het secretariaat
info@twentse-aak.nl
Niets is vervelender dan dat gegevens niet kloppen.
Tot zover deze nieuwsbrief.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag aanleveren via inf@twentse-aak.nl

