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Verslag bestuur 
 

VVA Larenstein & Aristaeus  
 
Samen dé Alumnivereniging van Hogeschool Van Hall Larenstein en 
Helicon MBO Velp! 
 
Het jaar 2017 kenmerkt zich door veel hectiek binnen het bestaan van onze 
vereniging. Werkend aan een toekomstbestendige basis voor onze vereniging 
binnen de Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon MBO Velp namen er 
diverse bestuursleden afscheid. Zij zijn bij het afscheid nemen hartelijk 
bedankt voor hun inzet in een moeilijke periode binnen de vereniging. In het 
bijzonder een woord van dank aan Wim Glaap die in de najaarsvergadering 
de voorzittershamer aan ondergetekende heeft overgedragen. 
  
Naast mijzelf trad in diezelfde vergadering ook Paul Eugelink tot het bestuur 
toe. Hij neemt de rol van secretaris op zich. Samen met oudgediende Wilco 
van Hout vormen wij een klein kernbestuur dat zich goed ondersteund weet 
door de medewerkers op het bureau. In 2018 weliswaar zonder onze 
medewerker, Yvonne Welding-van den Berg. Zij vond aan het einde van het 
jaar een nieuwe uitdaging buiten onze vereniging. 
 
De VVA Carrièredag in Velp was een hoogtepunt. Weer meer deelnemende 
bedrijven. Maar er zijn natuurlijk ook verbeteringen mogelijk die het geheel 
nog sterker, nog professioneler maken. In samenhang met de Carrièredag in 
Leeuwarden geeft dit ons allemaal veel kansen. We zijn immers de 
alumnivereniging van de meest groene Hogeschool van Nederland!  
Het bestuur kijkt terug op een enerverend verenigingsjaar. Er zijn veel 
activiteiten georganiseerd, excursies, speed meet bijeenkomsten, een reünie, 
een buitenlandreis.  Alle leden die dit mogelijk hebben gemaakt wil het 
bestuur daarvoor hartelijke danken. 
 
Afgelopen jaar heeft het bestuur ook hard gewerkt om de contouren voor een 
fusie tussen onze vereniging en de alumnivereniging in Leeuwarden scherper 
en steviger neer te zetten. De tijd om deze verbinding tussen onze beide 
verenigingen daadwerkelijk tot stand te brengen is daarvoor ook rijp. Immers 
de samenwerking tussen de hogescholencombinatie Van Hall Larenstein 
dateert al vanaf 2003 en de bestuurlijke fusie is 1 september aanstaande ook 
alweer zeven jaar geleden 
 
Een nieuwe weg inslaan is ook om andere redenen gewenst. Daling van het 
aantal leden en daarmee contributie inkomsten en een stevig uitgavenpatroon 
zorgen ervoor dat 2017 opnieuw met een verlies afgesloten is. Weliswaar is 
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dat verlies nog maar beperkt en daarmee lijkt de neergaande spiraal tot 
stilstand te zijn gebracht. De cijfers spreken in deze voor zich. De ambitie voor 
2018 is een solide financiële basis en een positief resultaat. Er ontstaat dan 
ruimte om ons als alumnivereniging op vernieuwende wijze te positioneren en 
te ontwikkelen. 
 
Het jaar sluiten we daarom af 2017 met een frisse doorkijk naar 2018. Een 
jaar waarin er veel zal veranderen maar ook heel veel hetzelfde zal blijven of 
weer zal worden. Onze binding als met de school, veel gehoord, veel 
gewenst, krijgt weer vaste vorm. Van de Vereniging van Oud-Leerlingen via 
VVA Larenstein naar een moderne eigentijdse Alumnivereniging van 
Hogeschool Van Hall Larenstein, actief in Velp en Leeuwarden. 
 
Dank aan iedereen die zicht hiervoor heeft ingezet en het bestuur hoopt in 
2018 weer op u te mogen rekenen. Samen met u de stappen te zetten die zo 
nodig zijn. 
 
 
Erwin van den Berg     Paul Eugelink    Wilco van Hout 
voorzitter en penningmeester a.i.  secretaris   regiozaken 
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Hoofdstuk 1 Organisatie 
 

Onze organisatie bestaat uit een vereniging met bestuursleden. Het bestuur 
krijgt ondersteuning van het VVA-bureau met haar twee medewerkers. 
 

Organogram van de VVA    

 

Bestuur  
Wim Glaap / Erwin v.d. Berg   Voorzitter  
Ruben de Haan / Paul Eugelink  Secretaris  
Peter Wegdam / Erwin v.d. Berg a.i.   Penningmeester 
Wilco van Hout     Bestuurslid Regiozaken  
Niet opgevuld     Bestuurslid Communicatie  
 

Regiocoördinatoren 
Wilco van Hout   Regiocoördinator Zuid  
Trudy Bus    Regi coördinator Zuid  
Henk Vrieling   Regiocoördinator Oost  
Martin Lenferink   Regiocoördinator West  
Marije Kattenwinkel  Regiocoördinator Noord  
Gerben de Graaf   Coördinator MBCS 

 

Medewerkers VVA bureau 
Christel Klaren    Coördinator VVA-bureau  
Yvonne Welding van den Berg  
Nadine Reukers (2018)  Administratief medewerkster   

Leden

Bestuur

VVA-

bureau

Regio

Noord

Regio  

Oost

Regio

West

Regio   

Zuid

coordinatie 

Helicon 
Velp
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VVA bureau 
 
Het VVA bureau is gevestigd in de hogeschool Van Hall Larenstein (B206) op 
Landgoed Larenstein te Velp. Dit bureau is het punt van waaruit een 
coördinerende, dienstverlenende, ondersteunende en beherende rol wordt 
vervuld voor de VVA en Stichting SAV. Het bureau is het communicatiepunt 
voor leden, niet-leden en partners. Het VVA bureau streeft naar een open 
organisatie waar de deur openstaat voor allerlei vragen. Buiten kantoortijd 
heeft VVA een accurate website en is het bureau bereikbaar per mail, 
(administratie@vva-larenstein.nl ). 
 
De coördinator VVA-bureau, Christel Klaren, is 28 uur per week aanwezig, 
verspreid over dinsdag t/m vrijdag. Zij is aanspreekpunt en coördinator met 
betrekking tot Media, de Carrièredag en andere evenementen. Zij onderhoudt 
de contacten binnen Van Hall Larenstein en Helicon, ondersteunt het  bestuur 
en is de link tussen bureau en diverse partijen.  
 
Yvonne Welding van den Berg werkt 21 uur op maandag, dinsdag en 
donderdag. Zij verzorgt de leden- en financiële administratie en de contributie-
inning. Daarnaast verricht Yvonne werkzaamheden rondom excursies en 
evenementen en ondersteunt ze vrijwilligers en bestuursleden.   

 
Algemene Ledenvergaderingen (ALV) 
 
In 2017 hebben er twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) 
plaatsgevonden.  
 
Op 18 april heeft de Voorjaars-ALV plaatsgevonden op Van Hall Larenstein. 
Tijdens deze ALV traden Ruben de Haan (secretaris) en Peter Wegdam 
(penningmeester) af. Erwin van den Berg wordt benoemd als Vicevoorzitter 
en als penningmeester a.i..  
 
De Najaars-ALV vond plaats op 24 november in het bezoekerscentrum 
Grebbelinie te Renswoude. Tijdens deze vergadering geeft de voorzitter Wim 
Glaap aan dat hij vanwege gezondheidsredenen zijn functie per direct neerlegt. 
Erwin van den Berg wordt hierbij gekozen tot voorzitter en krijgt de historisch 
voorzitters hamer overhandigd. Paul Eugelink wordt gekozen tot secretaris. Jan 
Abelen (communicatie) heeft zijn functie in juli neergelegd, deze bestuursfunctie 
zal niet worden ingevuld. Gerben de Graaf, coördinator van de MBCS is in de 
zomer teruggetreden. 

 

mailto:administratie@vva-larenstein.nl
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Gerdien Smit is tot alumna van het jaar uitgeroepen. Zij kreeg een sculptuur en 
een cheque van € 500,00 uitgereikt.  

Aansluitend op de ALV van 24 november werd een excursie georganiseerd in 
Renswoude. De aanwezigen bezochten het bezoekerscentrum van de 
Grebbelinie waar uitleg werd gegeven over De Grebbelinie. De “Grebbe Line” 
was een voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, een Nederlandse 
verdedigingslinie, gebaseerd op inundatie. De linie liep door de Gelderse 
Vallei vanaf de Neder-Rijn bij de Grebbeberg te Rhenen langs het 
Valleikanaal en de Eem tot aan de Zuiderzee, later het IJsselmeer.  
 
Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen zijn op te vragen bij het 
VVA-bureau. 

 
Hoofdstuk 2 Activiteiten 
 
Regio 
 
Het regioteam bestaat uit 4 regio’s en worden allen vertegenwoordigd door 
een regio coördinator. Regio Zuid wordt vertegenwoordigd door Trudy Bus, 
regio Noord door Marije Kattenwinkel, regio Oost door Henk Vrieling en regio 
West door Martin Lenferink. Wilco van Hout is bestuurslid Regio Zaken. 
 
VVA Larenstein organiseert buiten regioactiviteiten de VVA-Carrièredag in 
Velp, workshops en draagt bij aan reünies. Verder pakt het bureau diverse 
initiatieven van leden, VHL en Helicon op om uiteindelijk door samenwerking 
meer voor haar leden te kunnen betekenen. 
 
 

Werkwijze regiocoördinatoren 
 
Iedere regiocoördinator organiseert de activiteiten die vooral gericht zijn op 
hun eigen regio. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle leden uit het hele 
land.  
Iedere regio streeft naar het organiseren van minimaal twee activiteiten per 
jaar. Activiteiten kunnen in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd 
worden. Naast excursies vallen bijvoorbeeld ook workshops en 
netwerkborrels onder het begrip regioactiviteiten. 
 
Wij streven er naar om per regio een regioteam te hebben met meerdere 
actieve deelnemers. Een regioteam bepaalt dan zelf de vorm waarin zij 
activiteiten aanbiedt in haar regio aan de hand van de wensen van leden in de 
regio.  
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Nieuwe werkwijze regiocoördinatoren 
 

We hebben het afgelopen jaar geprobeerd aan te sluiten bij het schooljaar 
2017/2018. Helaas is dat geen succes geworden. Het excursieprogramma 
dient te lang van te voren gereed te zijn om deels in te kunnen passen in het 
schooljaar. 
Vanaf 2018 willen we het regio concept loslaten en ons richten op het 
organiseren van 4 à 5 actuele excursies of evenementen per jaar. Per 
evenement kunnen we bekijken of we aan kunnen sluiten bij een bepaald 
programma van Van Hall Larenstein. Zo denken we beter in te kunnen spelen 
op de actualiteit. Ook een buitenland excursie staat op het programma. 
Verder staat 2018 in het teken van fusie van VVA en Aristeus, waar mogelijk 
proberen we al samen op te trekken.  
 
Thema voor 2017 
Recreatie en water 
 
 

VVA adviseert Benin 
 
Docent Harrie van Rosmalen van hogeschool Van Hall Larenstein heeft 
samen met bestuurslid Wilco van Hout begin 2017 een bijzonder reis gemaakt 
naar Benin Université d’Abomey-Calavi (UAC) met 80.000 studenten om te 
adviseren over het opzetten van een Alumnibeleid. Met een studiedag werd 
het advies succesvol  afgesloten. 
 
 
 

Excursie Aantal 
Deelnemers 

Regio 

Reeuwijkse Plassen 19 mei 24 West  

La Trappe  Zuid 

Vismigratie 9 juni - Oost  

Better Wetter 23 juni - Noord 

Waterdunen 15 september 16 Zuid 

Ierland 28 sept- 1 okt. (internationale excursie) 17  

Park Lingezege 10 okt 25 (en 37)  
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Excursies 2017 
 

Regio West:  
 

 Reeuwijkse plassen 

 

Excursie boezemgemaal bij Gouda en de Reeuwijkse plassen, 19 mei 2017 
Dit betrof een technische excursie in het boezemgemaal in Gouda en een 
natuur/ cultuur excursie op de Reeuwijkse plassen en het veenweidegebied. 
De 24 deelnemers werden op het boezemgemaal ontvangen door Ed 
Stouthamer en Ton de Bruijn van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
Daar kreeg de groep een boeiend verhaal over het ontstaan van het 
Zuidhollandse deltagebied, het ontstaan van hoogheemraadschappen en dit 
boezemgemaal. Vanaf de waterlopen in de romeinse tijd via het ontstaan van 
veenweidelandschapen in de middeleeuwen, tot aan dit moderne gemaal. Dit 
Boezemgemaal was in de jaren ’30 van de vorige eeuw qua ‘engine’ de 
modernste in zijn soort.  
 
Bij de Watersnip in 
Reeuwijk gaat het 
per boot op de 
plassen naar het 
veenweidegebied. 
De boer, Ardy de 
Goeij, die het gebied 
op natuurlijke maner 
beheert, legt uit hoe 
de exploitatie in 
elkaar steekt 
Bijvoorbeeld de 
ecologische oevers 
leveren minder op, 
maar krijgen een bijdrage van ongeveer € 1.000,= per ha én tellen niet mee 
voor mest- en fosfaatquota. Zo zijn de kosten en opbrengsten in balans en 
wordt er prachtige natuur toegevoegd. Het project maakt deel uit van het 
grotere plaatje, namelijk de natte verbinding Biesbosch – Friese Meren. J 
John van Gemeren van De Watersnip vertelde tenslotte alles over de 
turfwinning en het ontstaan van de plassen. De dag eindigt met een gezellige 
netwerkborrel en diner, uitkijkend over de bijzondere Reeuwijkse plassen. 
 
 



 Jaarverslag 2017 

 
 

9 
 

 

Regio Zuid:  
 

 La Trappe - bierbrouwerij bij Tilburg  

Ruim dertig VVA-leden (38) en enkele niet-leden ontmoeten elkaar in de 
sfeervolle ontvangstruimte voor de aanvang van de Abdij-lunch. De excursie 

gaat over de bierbrouwerij van La Trappe, 
op het prachtige complex gebouwd naast 
het monumentale trappistenklooster. De 
lunch is goed verzorgd en de deelnemers 
maken kennis met elkaar en praten 
enthousiast door. Het verdienmodel van La 
Trappe met restaurant en brouwerijbezoek 
trekt aandacht uit alle windstreken. Tijdens 
de lunch verdeelde Erwin van den Berg 
zijn verkregen prijzengeld van € 500, -- 
(Alumnus van het jaar) aan goede doelen. 

De begunstigde zijn oud studiegenoten van Erwin en werkzaam bij 
verschillende organisaties. 
 

 

 Waterdunen 

Op 300 hectare komt een krekenstelsel, deels gegraven om de kust te 
versterken. De provincie en het waterschap hebben een getijdenduiker door 
de duinen aangelegd, die het 
zoute water van de 
Westerschelde binnenlaat. 
Er wordt geëxperimenteerd met 
nieuwe vormen van 
landinrichting, aquacultuur en 
kustversterking. 
Waterdunen, is het bewijs dat 
Zeeland anders met water 
omgaat. Behalve een mooi en 
bijzonder natuur- en 
recreatiegebied is Waterdunen 
een deltawerk.  
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 Park Lingezege   

Het was een leuk toeval dat de VVA-excursie op de Dag van de 
Duurzaamheid (10 oktober) naar Park Lingezegen ging. In het 
landschapspark krijgt verduurzaming inhoud door slimme combinaties voor 
natuur, cultuur, landbouw en water. Omwonenden worden er actief bij 
betrokken. Samen met 35 studenten en 2 docenten van de nieuwe opleiding 
Management van de Leefomgeving en 25 VVA-leden namen we er een kijkje. 
Deze excursie met studenten is zeker voor herhaling vatbaar.  
 

 

 
Buitenland excursie  
 

 Vierdaagse excursie Ierland 

Op 28 september tot 1 oktober vertrokken we met een groep van 17 personen 
naar Ierland voor een afwisselende vierdaagse excursie. 
Op donderdagochtend vroeg in de ochtend verzamelen op Schiphol om 
gezamenlijk af te reizen naar Cork. In Cork wordt de groep opgewacht door 
de gastheer, reisleider, HBCS’r en inwoner van Ierland: Jan van Soest. Jan 
heeft samen met de reiscommissie (alle eer naar Jan) een programma 
samengesteld waarin diverse opleidingen van Hall Larenstein een relatie mee 
hebben. Een strak en vol programma met het oog op veel indrukken opdoen, 
het opnemen van cultuur, historie met inkijk in het leven van Ierland en zijn 
bewoners. De reis was erg geslaagd! 
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Carrièredag  
 
De tiende carrièredag was op 13 oktober 2017 
georganiseerd. Het was een zeer geslaagde dag 
met een record aantal bedrijven (66 stuks) die zich 
deze dag hebben gepresenteerd. 
Het Thema “Circulaire Economy” sloeg goed aan. 
Er waren twee lezingen georganiseerd. Ronald 
Waterman, gaf een seminar over aquapunctuur, 
door hem uitgewerkt en ontworpen methode die op 
veel plekken op de wereld is uitgevoerde. Hierbij 
worden delta’s opnieuw (her) ingericht. 
In de middag was er een lezing van Nico Wissing, 
mede oprichter van NL Greenlabel. Onderwerp van 
de lezing: de noodzaak van integrale duurzame 
gebiedsontwikkeling.  

 
De hele dag door was er een goede doorloop op de beurs. Bezoekers zijn 
dan ook veel aan het netwerken en de werkzoekenden onder ons zien de 
Carrièredag als mogelijkheid om naast het netwerken zichzelf ook in de 
picture te zetten. Studenten kijken vooral naar een stageplaats of een 
afstudeerplek.  

 
Reünies 
 
Voor zover bekend bij de VVA hebben er in het jaar 2017 vier reünies 
plaatsgevonden op 28 augustus kwamen de Snukkers bij elkaar ze bestaan 
nu 50 jaar als “vis-club” van Quercus. Op 8 september 2017 was examenklas 
BCS 1957 bijeengekomen in Sonsbeek paviljoen waar zij nog les gehad 
hebben. Alumni van Tropische Landbouw 1980 en MBCS 1982 hebben 
gegevens opgevraagd voor een reünie te organiseren, het bureau weet niet of 
deze ook daadwerkelijk tot stand zijn gekomen. 
 

Netwerkborrels 
In 2017 zijn er in samenwerking met LaarX drie netwerkborrels 
georganiseerd. In regio Zuid is een netwerkborrel geweest bij Knoest. Dit was 
de aftrap voor regionale netwerkborrels. Er is echter nog veel werk nodig om 
deze borrels als ingeburgerd evenement te mogen noemen. 
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Workshops en Trainingen 
 
In 2017 zijn er door de VVA drie workshops aangeboden en georganiseerd in 
samenwerking met ECO-job en Lynx beide zijn gecanceld vanwege te weinig 
aanmeldingen.  De workshop Macrofotografie, door Chris Ruijter zou in het 
voorjaar plaatsvinden, ook deze is wegens te weinig animo geannuleerd.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Hoofdstuk 3 Communicatie 
 
De communicatie van de VVA verloopt via verschillende media. Door goede 
communicatie wil de VVA bereiken dat studenten en alumni zich verbinden 
aan hun (voormalige) opleidingen en studiegenoten. De VVA vormt een 
platform voor contacten tussen haar leden onderling, de scholen (Van Hall 
Larenstein Velp en Wageningen en Helicon MBO Velp) en het werkveld. De 
VVA heeft een cruciale functie in het leggen van contacten. Leden, de 
scholen en het werkveld kunnen via VVA Larenstein met elkaar contacten 
leggen. Leden kunnen rekenen op ondersteuning van de VVA bij kennis- en 
carrièreontwikkeling.  
 

VVA Magazine 
 
Het VVA Magazine wordt sinds 2013 uitgegeven door GAW ontwerp en 
communicatie. GAW ontwerpt een breed scala van communicatiemiddelen 
waarbij uitgegaan wordt van de inhoud. De vraag van de opdrachtgever staat 
bij GAW centraal en van daaruit ontwikkelen zij een concept dat de kern van 
de boodschap het best tot uitdrukking brengt.  
De inhoud van het VVA Magazine bestaat uit te organiseren activiteiten en 
verslagen van de activiteiten die geweest zijn, interviews, nieuwsberichten, 
kennismaking VVA-lid en in bedrijf.  
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de input van leden, zodat het 
magazine voor en door VVA-leden wordt gemaakt met hulp van een aantal 
vrijwilligers.  
 
Het magazine wordt verspreid onder de leden, donateurs maar ook aan 
relaties in het werkveld. De VVA verspreidt tevens het magazine binnen de 
Hogeschool VHL te Velp en Helicon MBO Velp. 
De reguliere oplage in 2017 is teruggebracht naar 2000 stuks, er zijn 4 
magazines verschenen en 2 E-zines.  
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Voor de VVA Carrièredag is de special, aan alle bij de VVA bekende 
afgestudeerden van Van Hall Larenstein Velp en Wageningen en Helicon 
MBO Velp gezonden, een oplage van 14.000 exemplaren.  
De hoofdredactie wordt gevormd door Ria Dubbeldam (GAW ontwerp en 
communicatie) en Doede Wessels (VVA).  De redactieleden in 2017 
waren: Edwin Vriezen,  Leonie Heutinck, Tamara van Tricht (overleden), Carla 
Schütte en Christel Klaren. 

Alumnigids Ready to Go! 2017 
 
Eindelijk afgestudeerd…, maar dan begint het pas echt. VVA Larenstein wil 
gediplomeerden daarbij helpen door de handige gids Ready to Go! 2017 uit te 
geven. Hierin staan de contactgegevens van de afgestudeerden van 2017 
bedoeld voor een blijvend contact. Daarnaast staan er verhalen en tips in voor 
je carrière. VVA Larenstein is immers ‘de beste club voor je carrière’. De gids 
Ready to Go! 2017 is in een oplage van 1000 stuks uitgegeven in 
samenwerking met GAW.  
 

Website www.vva-larenstein.nl & Social Media 
 

De website van de VVA Larenstein is een bron van informatievoorziening. Via 
onze site kan je nog steeds je profiel actueel houden en wij bieden je nog 
steeds de mogelijkheid om op de site contactgegevens van studiegenoten op 
te vragen.  
 
Naast de website kan men zich ook inschrijven voor ontvangst van de digitale 
nieuwsbrief. Deze wordt tweewekelijks verzonden. 
 
De VVA is in 2017 actiever geworden op social media. De LinkedIn groep is 
gegroeid met circa 50 leden naar 2250 deelnemers eind 2017. 
 

De besloten Facebook groep waar leden kennis en informatie kunnen 
uitwisselen wordt druk bezocht en ook op Twitter is VVA Larenstein te volgen.  
 
Er zijn afspraken gemaakt met Helicon, LaarX en Van Hall Larenstein om 
elkaars social media te volgen en te promoten.  
 
 
 
 
 

  

http://www.vva-larenstein.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9hNP8wpAdHzG3M&tbnid=fHEHv-SAOeOnrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dreamcareerpodcast.com/community/&ei=vev5Ur7pIuS00wWQsICwCw&bvm=bv.61190604,d.d2k&psig=AFQjCNFBRvvffKlXVA7iaA_JVPjkeG0mNA&ust=1392196912273525
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9hNP8wpAdHzG3M&tbnid=fHEHv-SAOeOnrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dreamcareerpodcast.com/community/&ei=vev5Ur7pIuS00wWQsICwCw&bvm=bv.61190604,d.d2k&psig=AFQjCNFBRvvffKlXVA7iaA_JVPjkeG0mNA&ust=1392196912273525
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.facebook.com/facebook&ei=UVMAVa7RKITDOM6lgdAO&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNFRXoFqC-6b2dbPnAfbIVjUVp0Zpw&ust=1426171084477026
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.facebook.com/facebook&ei=UVMAVa7RKITDOM6lgdAO&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNFRXoFqC-6b2dbPnAfbIVjUVp0Zpw&ust=1426171084477026
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Hoofdstuk 4 Ledenstand 
 
In 2017 waren er 2173 leden. 
 

Geslacht / bedrijf Aantal 

Bedrijven  9 

Vrouw 684 

Man 1480 

TOTAAL 2173 

    

Leeftijd   

< 35 jaar 795 

> 35 jaar 1328 

onbekend 50 

TOTAAL 2173 

    

Diversen Aantal 

Bekend e-mailadres 1870 

Leden in het buitenland 23 

Lidmaatschap opgezegd per 2016  
Nieuwe leden 5 

 

Ledenwerving 
 
Nieuwe aanwas zorgt voor blijvende dynamiek en vernieuwing van de VVA. 
Structurele ledenwerving vindt plaats via de online kanalen van de VVA. Bij 
de diplomering op de scholen besteedt de VVA aandacht aan de jongeren in 
relatie tot ledenwerving. De jaarlijkse special van het VVA Magazine die 
voorafgaand aan de VVA Carrièredag aan alle alumni van Helicon MBO Velp 
en  Hogeschool Van Hall Larenstein wordt verzonden en daarom een grote 
oplage heeft, besteedt jaarlijks bijzondere aandacht aan ledenwerving.  
 
De ledenwerving wordt gestimuleerd door ledenwerfacties zoals de  
diplomerings-campagne. Deze actie was erop gericht om gediplomeerden 
direct na afstuderen lid te maken. Zij hebben de Ready to Go! 2017 
ontvangen. Er is een lidmaatschap aangeboden voor een gereduceerd tarief, 
1ste jaar voor € 10,00,  2de jaar voor € 20,00 het 3de jaar voor €40,00 en het 4de 
jaar het pas de volledige contributie. Er zijn ook aanbiedingen voor het eerste 
jaar bij een abonnement op verschillende vakbladen aangeboden.  
 
Tevens is het naast ledenwervingscampagnes belangrijk om zichtbaar onder 
de aandacht te komen bij scholieren die de scholen bezoeken op open dagen 
en studenten die al studeren op de scholen. Dit leidt er ook toe dat studenten 
en afgestudeerden eerder lid worden van de VVA en een goede aansluiting 
treffen.  
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VVA is ieder jaar één van de sponsoren van de kennismakingsweek voor 
nieuwe studenten van Van Hall Larenstein. Wij doen dit door een bijdrage te 
geven voor polo’s/T-shirts voor alle 1ste jaars die deelnemen.  
 
Door het bestaan van de VVA kenbaar te maken laat je zien waar je voor 
staat als vereniging. In 2017 heeft de VVA geen open dagen bijgewoond, wel 
zijn flyers uitgedeeld. 
  



 Jaarverslag 2017 

 
 

16 
 

 

Hoofdstuk 5 Samenwerking 
  

VVA Larenstein heeft diverse partners waarmee zij samenwerkt. Naast SAV 
en VVA MBCS zijn de belangrijkste partners Helicon MBO Velp en Van Hall 
Larenstein. 
 

Stichting SAV  
 
SAV richt zich op de ondersteuning van de carrière van 
afgestudeerden van Van Hall Larenstein en Helicon MBO 
Velp. De SAV draagt zorg voor de organisatie van de VVA 
Carrièredag, de vacaturewerving en financiert projecten en 
workshops die zijn gericht op carrière. In 2017 heeft SAV 
zich hier ook voor ingezet.  
 
Bestuur 
Voorzitter : Rutger de Graaf  
Penningmeester : Gijs Eikelenboom 
Secretaris  :  Martin Lenferink  

 
 

Helicon MBO Velp 
 
Helicon, HVL en VVA-Larenstein hebben in 2017 de 
banden stevig aangetrokken voor samenwerking en de 
ontwikkeling met de alumnifusie te doorlopen. 
De netwerkschool Helicon heeft inmiddels een andere vorm gekregen binnen 
het onderwijs en wordt toepast als regioleren. Daarnaast gaat Helicon zich 
meer richten op de arbeidsmarkt en de vroegere traditionele opleidingen. Om 
dit deels te bereiken zijn er groencollectieven bedacht voor het werkveld en 
de student. Deze zijn belangrijk voor de student, het werkveld en de VVA.  
Tijdens de diploma uitreikingen, die nu verspreid over het jaar zijn is er vanuit 
de VVA een spreker om de gediplomeerde te feliciteren en ze te wijzen op het 
VVA lidmaatschap. Ook zijn er diplomeringstasjes die worden uitgedeeld in de 
verschillende lokalen voor de afgestudeerden. Tijdens de Carrieredag komen 
leerlingen van het Helicon naar VHL en krijgen begeleiding van hogeschool 
studenten. 
 
Voor meer informatie over Helicon Velp:  
http://www.helicon.nl/mbo/Helicon_MBO_Velp 
 

http://www.helicon.nl/mbo/Helicon_MBO_Velp
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Van Hall Larenstein  
 
 
De samenwerking tussen Van Hall Larenstein en de VVA is in 2017 
uitzonderlijk goed verlopen. Overleg vond plaats op verschillende niveaus.   
Er zijn diverse gesprekken betreffende de fusie geweest, VHL heeft laten 
blijken dat ze achter een fusie met Aristaeus en VVA-Larenstein staat en wil 
diverse onderdelen faciliteren.  
 
Het VVA-Bureau legt contact met het roosterbureau, de facilitaire afdeling, de 
mediatheek en de afdeling communicatie bij de organisatie van diverse 
evenementen. Bij het VVA bureau zijn studenten en personeel van VHL om 
allerlei redenen informatie komen halen.  
 
De VVA krijgt de gelegenheid om tijdens de terugkomdag van stages of 
afstuderen de meerwaarde van de VVA Larenstein toe te lichten. Ook hebben 
mensen uit het werkveld verteld over hun loopbaan bij de Meet en Greet voor 
LWM studenten. De Meet en Greet word georganiseerd in samenwerking met 
Dick Timmerman in verband met de te maken specialisatiekeuze van de 
studenten.  
 
Meer informatie over Van Hall Larenstein: https://www.hvhl.nl/   
 
 
 
 
  

https://www.hvhl.nl/
http://www.hogeschoolvhl.nl/
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Aristaeus  
 
Aristaeus is de vereniging van afgestudeerden, oftewel 
alumnivereniging, van Van Hall Larenstein te Leeuwarden. De 
vereniging is ontstaan in 1999 na een fusie van de 
alumniverenigingen vanuit Leeuwarden, Groningen en Bolsward. 
De geschiedenis van deze verenigingen gaat soms al 100 jaar 
mee. Aristaeus is een groot netwerk van afgestudeerden in de 
richtingen Diermanagement, Landbouw, Life Sciences en 
Milieukunde. Deze richtingen hebben ieder een eigen afdeling die 
jaarlijks enkele activiteiten organiseert, zoals bedrijfsbezoeken en 
netwerkbijeenkomsten.  
 
Een belangrijke activiteit van Aristaeus is de jaarlijks georganiseerde alumni 
van het jaar verkiezing. Tijdens deze verkiezing wordt er van elke richting 
binnen Aristaeus een Alumnus van het Jaar gekozen. Deze alumnus hangt 
een jaar lang in de Wall of Fame met een portret bij de entree van het Van 
Hall Larenstein. Daarnaast worden de vier alumni gedurende het jaar ingezet 
als ambassadeur bij allerlei activiteiten van Aristaeus en ter promotie van de 
studierichting die zij hebben gevolgd. Tijdens deze activiteiten krijgen de 
alumni voldoende kans om hun ervaringen te delen met andere alumni en 
studenten en om het bedrijf waar ze werkzaam zijn te profileren. Kijk op de 
website van Aristaeus voor de alumni van het jaar van 2017 en eerdere jaren.   
 
Om te proberen om een sterk alumnibeleid op te zetten is VHL al enkele jaren 
in gesprek met VVA en Aristaeus om dit gezamenlijk op te pakken. Door 
diverse oorzaken is dit tot op heden niet gelukt, maar 2017 is het jaar van de 
doorbraak geworden. In het verleden hebben VVA Larenstein en Aristaeus al 
wel eens gezamenlijk activiteiten georganiseerd, maar een structurele 
samenwerking zal meer continuïteit brengen. Op deze manier kan er een nog 
groter netwerk worden aangeboden aan de leden van beide verenigingen en 
de studenten van het Van Hall Larenstein. 
Aristaeus hoopt in 2017 de samenwerking met VVA verder te kunnen 
uitbouwen, zodat zij en de VVA Larenstein nog meer kan bieden om je eigen 
netwerk verder uit te breiden!  
 
Momenteel lopen er vergaande gesprekken om beide verenigingen te 
fuseren. De gesprekken verlopen zeer constructief.  
 
 
Meer informatie over Aristaeus is te vinden op hun website: www.aristaeus.nl.    

  

http://www.aristaeus.nl/
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Stichting Steun 
 
Stichting Steun is een fonds dat in het verleden is opgebouwd uit 
reserveringen vanuit bijdragen vanuit het schoolfonds. De Stichting keert geld 
uit ten behoeve van het onderwijs in de  ‘bosbouw en cultuurtechniek’ in de 
brede zin, zowel op het mbo- als hbo-niveau. In de praktijk betekent dat 
uitkeringen aan zowel van Hall Larenstein als aan Helicon MBO Velp. 
Vanuit deze onderwijsinstellingen kunnen projecten worden aangedragen om 
voor (mede)financiering in aanmerking te komen. 
 
Het bestuur van de Stichting Steun beoordeelt deze aanvragen en wijst toe. 
Het stichtingsbestuur is een driemanschap en bestaat per december 2014 uit 
een onafhankelijke voorzitter (Jan Brinkman), een vertegenwoordiger namens 
van Hall Larenstein (Peter van Dongen) en een vertegenwoordiger namens 
Helicon MBO Velp (). De Stichting wordt periodiek begeleid door de heer Mark 
Handelé (accountant).  
De financiële middelen worden ten principale zodanig aangewend dat ze een 
zo hoog mogelijk rendement hebben voor zowel het hoger als het middelbaar 
beroepsonderwijs op de beide instituten. In de afgelopen periode wordt een 
verdere intensivering van de samenwerking tussen de beide 
onderwijsinstituten geconstateerd. De Stichting wil graag haar steentje 
bijdragen aan het verder uitbouwen van deze samenwerking en daarmee de 
kwaliteit van het onderwijs in deze vakgebieden verhogen. 
 

Studiefonds ing. D.J. Berkhoff-fonds 

  
Stichting ing. D.J. Berkhoff-fonds kan leningen verstrekken aan studenten van 
VHL en scholieren van Helicon MBO Velp die (tijdelijk) in financieel moeilijke 
omstandigheden verkeren. Het fonds heeft een eigen kapitaal en hiervan 
kunnen leningen verstrekt worden. Er zijn echter wel voorwaarden aan 
verbonden om in aanmerking te komen voor een lening. Het fonds fungeert 
als 'vangnet' wanneer er geen andere ondersteuningsmogelijkheden zijn.  
De ondersteuning wordt als lening verstrekt die renteloos is voor het deel dat 
voor de diplomering is terugbetaald. Na diplomering dient voor het resterende 
deel gewoon rente te worden betaald. 
 
Het ing. D.J. Berkhoff-fonds heeft in 2017 een enkel verzoek voor financiële 
ondersteuning ontvangen en toegekend. Naar aangenomen mag worden 
vanwege de IB-groep/DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) die ook gemakkelijk 
leningen aan studenten verstrekt. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats met 
de decanen van de opleidingen om gegevens uit te wisselen en het fonds 
onder de aandacht te houden.  
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Het bestuur vergadert drie keer per jaar en bestaat uit: 
Voorzitter                                            :     Koert Alberts 
Secretaris                                             :     Francine van den Bergh 
Penningmeester tot juni 2015            :     Renske Schulting 
Penningmeester vanaf juni 2015  :     Frank van Deelen 
Contactpersoon voor de opleidingen   :     Geerd Wyrdeman    
 
Ieder jaar maken scholieren die hun diploma ontvangen aan Helicon MBO 
Velp kans op de ing. D.J. Berkhoff-fondsprijs. Deze is bedoeld als 
aanmoedigingsprijs om zich bijzonder te onderscheiden door activiteiten te 
ontplooien die aan de school gelieerd zijn maar niet direct met de studie te 
maken hebben. Zo worden scholieren genomineerd die een positieve bijdrage 
met creatieve ideeën of stimulerende activiteiten leveren aan de school en 
daarmee bijvoorbeeld PR of kwaliteitsverbetering opleveren.  
De prijs van € 250,- kan over meerdere kandidaten worden verdeeld. 
 
Voor meer informatie zie de website  www.berkhofffonds.nl   
 

VHL Trainingen & Cursussen 
 
VHL Trainingen & Cursussen (T&C) en VVA Larenstein zijn beiden gevestigd 
Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Dit leidt ertoe dat een goede 
communicatie en een prettige samenwerking plaatsvindt. 
 
Door goede samenwerking tussen T&C en VVA in 2017 zijn de volgende 
zaken uitgevoerd: 

 Promotie van trainingen/cursussen/workshops 

op de VVA-website en in de digitale nieuwsbrief van de VVA. 

 Aandacht voor VVA-leden-kortingen op trainingen en cursussen. 

 In het VVA Magazine in een rubriek cursussen uitgelicht en in de 

agenda trainingen en cursussen vermeld. 

 Adverteren van trainingen en cursussen door  T&C in het VVA 

Magazine. 

Korting VVA-leden bij VHL Trainingen & Cursussen: 
Op korte cursussen krijgen VVA-leden 20% korting.  
Op Post HBO cursussen krijgen VVA-leden 10% korting.  
 
Voor meer informatie zie: www.hogeschoolvhl.nl/Trainingen_en_Cursussen   

http://www.berkhofffonds.nl/
http://www.hogeschoolvhl.nl/Trainingen_en_Cursussen
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Hoofdstuk 6 Studentenverenigingen 
 
In dit hoofdstuk worden de studentenverenigingen met betrekking tot 
samenwerking en sponsoring toegelicht. Studentenverenigingen zijn inzetbaar 
bij het organiseren van VVA-activiteiten. De VVA kan via deze weg dan de 
verenigingen sponsoren. Ook in 2017 heeft de VVA van hulp gebruik gemaakt 
van de studentenverenigingen en vice versa.  
 

Studentenvereniging Arboricultura 
 
De oudste HBO-studentenvereniging van Nederland is 
Arboricultura. De studentenvereniging heeft veel te bieden voor 
studenten van Hogeschool VHL én scholieren van Helicon MBO 
Velp.  De VVA wil graag de komende jaren een goede relatie 
opbouwen om meer in contact te komen met studenten en 
scholieren. Dit mede om de betrokkenheid van pasafgestudeerden 
bij de VVA te stimuleren.  
Arboricultura-leden hebben voor de vereniging intensief ondersteuning 
geboden bij de werkzaamheden van de VVA Carrièredag 2017, waarvoor veel 
dank. 
Voor meer informatie over Arboricultura zie de website www.arboricultura.nl   

 
Studievereniging LaarX 

 
Sinds 2010 is er een studievereniging op VHL: LaarX, 
gericht op met name de opleiding Bos en Natuurbeheer. 
Het bestuur van LaarX organiseert  regelmatig excursies door heel Nederland 
en bijna elke dinsdagavond op Hogeschool VHL te Velp gratis lezingen over 
natuur, duurzaamheid en actuele onderwerpen.  
LaarX en de VVA-Larenstein hebben in 2017 een combinatie van lezing 
(LaarX) met aangesloten netwerkborrel (VVA-Larenstein) aangeboden. 
LaarX is actief in de introductieweek, tijdens de open-dagen, op het landgoed 
Larenstein en pleit voor een duurzamer beleid op Hogeschool VHL Velp.  
Informatie over Landgoed Larenstein is te vinden op hun blog 
http://www.svlaarx.nl/category/blog/ waar leuke waarnemingen, actuele 
ontwikkelingen en activiteiten worden besproken. 
Aanmelden als vriend op Facebook van LaarX kan. Gratis lid worden van 
LaarX kan door een mail naar info.laarx@gmail.com  
  met naam, e-mailadres, telefoonnummer, opleiding, jaar en interessegebied 
te sturen. 
Voor meer informatie zie de websitehttp://www.svlaarx.nl /  
  

http://www.arboricultura.nl/
http://www.svlaarx.nl/category/blog/
mailto:info.laarx@gmail.com
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Studentenvereniging Nji-Sri 
 
De landbouwersvereniging Nji-Sri is de studentenvereniging in 
Wageningen. D.L.V. Nji-Sri telt zo’n 100 actieve leden die 
studeren aan Van Hall Larenstein, WUR of STOAS. In de 
sociëteit in hartje Wageningen wordt vergaderd, gediscussieerd, 
zitten zij aan de bar of vieren zij groots feest. Leden van Nji-Sri 
geven hun mening en hebben een hechte band: ze kennen 
elkaar, studeren samen en leren van elkaar. De VVA Larenstein 
adverteert het jaarrond in het blad Orang Peladang van Nji-Sri.   
Voor meer informatie over Nji-Sri zie de website www.nji-sri.nl.  
 

Studentenvereniging Quercus 
 
In 2017 heeft meerdere keren overleg plaatsgevonden met 
studentenvereniging Quercus. Gesproken is over wat de VVA en 
Quercus voor elkaar kunnen betekenen. De VVA heeft een paar 
activiteiten van Quercus vermeld op de VVA-website en in de 
digitale nieuwsbrief. Quercus-leden hebben voor de vereniging 
intensief ondersteuning geboden bij de werkzaamheden van de 
VVA Carrièredag 2017, waarvoor veel dank.  
Voor meer informatie over Quercus zie de website www.quercus.nl. 
 

 
Reünistenvereniging Quercus 
 
Op 30 april 2006 is Reünistenvereniging Quercus een feit na zo’n 
50 jaar voorbereiding. Mede door de goede (lange) voorbereiding 
direct een succes met 100 leden.  
 
 
  

http://www.nji-sri.nl/
http://www.quercus.nl/
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Hoofdstuk 7 Financiën 
 
 

2017 is afgesloten met een beperkt verlies van € 3.071,90. Voor de balans en 
winst- en verliesrekening wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
In verslagjaar is een stevige terugloop in de kosten gerealiseerd. Het betreft 
vooral de posten: personeel, media, diplomering, Paul Schaap Prijs en 
reiskosten bestuur gezamenlijk groot een bedrag van afgerond  
€ 12.700 welke lager zijn uitgevallen. 
 
Daarnaast zijn de opbrengsten in verslagjaar vermeerderd met een bedrag van 
afgerond € 6.400. 
 
Hiermee is het grootste verschil in het resultaat 2017 vergeleken met het 
resultaat 2016 verklaard. 
 
De administratie-beheerkosten voor de stichting SAV komen in de jaarrekening 
2018 terug en kunnen het resultaat nog iets beïnvloeden maar zullen geen 
forse verschuiving inhouden. 

 


