Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,

Nu al weer de tiende nieuwsbrief.
Hiermee willen wij jou 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 weten en zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.
Dinsdag 5 juni hebben we de jaarvergadering gehouden bij het Hotel het Kruisselt in de Lutte.
Er zijn mededelingen gedaan omtrent het aantal leden (68) en het aantal sponsoren (22).
Tevens is met tevredenheid teruggekeken op de bijeenkomsten (5) die het afgelopen jaar zijn georganiseerd.
Daarbij is de wens uitgesproken het Horeca Symposium een vervolg te geven.
De financiële positie van de Alliantie is positief, de penningmeester past goed op het huishoudboekje, aldus
enkele leden die de kascontrole hebben uitgevoerd.
Ook de ingestelde commissies (onderwijs, evenementen en begeleiding jong talent) zijn goed bezig en zullen
het komende seizoen hun werk voortzetten.
Een verslag van de jaarvergadering (in power point) is op verzoek via info@twentse-aak.nl te verkrijgen.
Na afloop van de jaarvergadering volgde er een golfclinic onder leiding van de golf pro's van 't Kruisselt.
Op de baan werden we verrast met de eerste Hollandse Nieuwe van VIBA. Super!
De avond werd vervolgd met een prima verzorgde BBQ door ons lid Marco Masselink.
De bijpassende biertjes en wijntjes (Twentsch Wijnhuis) deden het met het warme weer prima.
Een mooie en vooral gezellige afsluiting van het tweede seizoen.
Onze dank gaat uit naar directie en medewerkers van het Hotel 't Kruisselt.
De onderwijs commissie (van de T-AAK en ATG) zijn het afgelopen seizoen een aantal keren bij elkaar geweest.
Zij hebben een lijst van aanbevelingen gemaakt welke nog goedgekeurd moet worden door de beide
besturen en vervolgens door de leden.
Daarna zal de onderwijscommissie aanbevelingen doen aan het ROC met betrekking tot de invoering
van het nieuwe competentie gerichte onderwijs (CGO).
Thea Kroese heeft op de jaarvergadering aangeboden plaats te nemen in de activiteitencommissie.
Voor het volgende seizoen hebben we de data (onder voorbehoud!!) vastgesteld.
De definitieve plannen moeten nog uitgewerkt worden.
Dinsdag 9 oktober een bezoekje aan BIJKERK met medewerking van Polderland
Dinsdag 27 november gaan we naar de HANOS te Apeldoorn
Dinsdag 22 januari is de nieuwjaarsreceptie bij .....???
Dinsdag 1 april eventueel het tweede Horeca Symposium bij ........???
Dinsdag 10 juni de jaarlijkse afsluiting met een BBQ bij .........???
Binnenkort op onze site www.twentse-aak.nl vind je de exacte data.

Zoals je ziet zijn we nog op zoek naar bedrijven waar we te gast kunnen komen.
Tevens zoeken we nog ideeën voor de invulling van de avonden.
Noteer alvast de data zodat we ook het komende seizoen een hoge opkomst hebben op de bijeenkomsten.
De commissie scouting en begeleiding van jong talent zal in september bij elkaar komen.
Heb jij en (echt /groot) talent, meld het dan via de mail.
In oktober zijn de voorronden van de Nationale kampioenschappen. Wij willen als T-AAK
een sier maken door goede en gemotiveerde jonge koks af te vaardigden naar de halve finale
en de finale in Amsterdam.
Indien je mee wilt helpen, helpen jureren of op een andere manier je bijdrage wilt leveren,
laat het dan weten via info@twentse-aak.nl
Zondag 1 juli is op landgoed het Singraven in Denekamp voor de tweede keer het evenement
Twentsch Wijnhuis Culinair georganiseerd.
Ongeveer 1000 klanten van het Twentsch Wijnhuis hebben genoten van de gerechtjes,
bereid door bedrijven die oa. lid zijn van de T-AAK. De bijpassende wijnen uitgeschonken door
de wijnboeren zelf maakten het tot een prachtige middag.
Begin september zullen we de nota voor de jaarlijkse bijdrage verzenden.
Het bestuur heeft bepaald dat de vastgestelde contributie voor de leden van € 30, -- gelijk blijft.
Tevens worden de sponsoren aangeschreven voor hun jaarlijkse bijdrage.
We hopen ook dit jaar weer op hen te mogen rekenen.
Wij zijn zeer blij met onze sponsoren, zonder hen heeft de vereniging geen bestaansrecht.
Daarom leden, denk aan hen bij het doen van een bestelling of investering!
Het is druk in horecaland. Veel wisselingen in de bedrijven. Veel vacatures enz.
Zij er wijzigingen in jullie (mail) adressen, ben je van werkgever veranderd,
geef de wijzigingen s.v.p. door aan info@twentse-aak.nl
Ellen de Gunst, leerling van de Holtweijde in Lattrop is tijdens de diploma-uitreiking van
het ROC van Twente op dinsdag 3 juli jl. uitgeroepen tot de meest in het oog springende
leerling van uitstoom 2006-2007.
Naast een bokaal en sloof van onze vereniging hebben we haar evenals haar voorgangster
Judith Morssinkhof een jaar aspirant lidmaatschap van de Twentse-AAK aangeboden.
Tevens mag ze stage lopen bij onze ambassadeur Martin Kruidhof in Giethoorn.
Judith Morssinkhof, vorig jaar de meest in het oog springende leerling,
heeft van haar stage bij Martin Kruidhof genoten.
Ze heeft er veel gezien en geleerd.
Middels een mailtje heeft ze dit aan ons kenbaar gemaakt.

Namens het bestuur wensen wij jullie allen een goede zomer / vakantie
en graag tot een volgende nieuwsbrief.

