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Bezoek aan Gravograph:  
4 - 6 juni 2015 
VGS is door Gravograph uitgeno-
digd om een bezoek  te brengen 
aan hun fabriek in Troyes, Frankrijk 

(en partners zijn ook welkom!). Het bezoek aan de 

fabriek zal plaatsvinden op een vrijdagochtend. Door 
de 35-urige werkweek in Frankrijk is er praktisch gezien 
geen ander tijdstip mogelijk voor ons mogelijk. 
 

De voorlopige planning: 
Donderdag 4 juni: 
Vertrek naar Reims (eigen vervoer). Donderdagavond 
overnachting in Reims. 
Vrijdagochtend 5 juni: 
Vroeg vertrek per bus naar Troyes (afstand 130 km) en 
bezoek aan de fabriek. Afsluitende lunch. 
Middagprogramma: bezoek aan de champagnestreek 
of de grotten. 
Vrijdagavond 5 juni: 
Gezamenlijk diner en overnachten in Reims. 
Zaterdag 6 juni: 
In de ochtend eventueel nog een programmaonderdeel 
en daarna terug naar Nederland.  
 

Optioneel: een extra overnachting van zaterdag op 
zondag (geheel voor eigen kosten). 
 

VGS zal een deel bekostigen waardoor de kosten zeker 
geen belemmering zijn om aan dit interessante en 
mooie bezoek deel te nemen. 
Zodra het programma definitief is ontvangt u het aan-
meldingsformulier. 
 

Vacaturebank 

Veel van jullie zullen het wel herkennen: het is hollen of 
stilstaan. Het ene moment zit je nog duimen te draaien 
en denk je geen order meer te scoren deze maand en 
een paar dagen later heb je geen flauw idee hoe je al 
die opdrachten voor het einde van de maand geleverd 
krijgt. Hoe kom je aan tijdelijk goed geschoold perso-
neel in de graveerbranche?  

Een mogelijke oplossing is het tijdelijk in- en uitlenen 
van personeel aan elkaar. 
 

Hoe gaat het in zijn werk 
U zoekt geschoold personeel? 
Denkt u binnenkort tijdelijk teveel werk te hebben, 

geef dit dan door aan het VGS-
secretariaat. Of wij hebben reeds een 
kandidaat of wij sturen de leden de 
vraag of iemand tijdelijk personeel 
beschikbaar heeft.  
U heeft een tijdelijk overschot aan 
geschoold personeel? Geef dit door 

aan het VGS-secretariaat 
 

Zodra twee partijen in elkaars behoefte lijken te voor-
zien worden deze met elkaar in contact gebracht. 
 

Mini-markt 
Na de lekker druk bezochte VGS-jaarvergadering bij 
Reijnders in Gorinchem, organiseerde VGS aansluitend 
een mini-markt waar leden en buitengewone leden 
zichzelf konden presenteren. 
 

 
 

Er was voldoende animo en in een informele sfeer 
hebben goede gesprekken plaatsgevonden. Het beviel 
zo goed, dat de gerechten van het lopende buffet tus-
sen de marktkramen werden opgegeten. 
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Nieuwe Mini-markt? 
Na de goede ervaringen opgedaan tijdens de mini-
markt van afgelopen november, vraagt het VGS-
bestuur zich af of er behoefte is aan een nieuwe editie 
van de mini-markt. Bij voldoende belangstelling vindt 
de markt opnieuw plaats. 
Heb je interesse om deel te nemen (locatie en datum 
nog nader te bepalen), geef dit dan door aan het VGS-
secretariaat. 
 

Roestvast - Roestvrij 
Roestvast staal is pas roestvrij als er aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld een goed 
onderhoudsplan.  
Lees het hele artikel wat recent in het blad Metaal & 
Techniek is verschenen. Lees meer.. 
 

Bestuursvacatures 

Dit jaar loopt de laatste termijn af van 2 bestuursleden: 
Sandra Hamstra en Arjan Jacobs. Beiden vervullen hun 
bestuursfunctie met veel inzet en enthousiasme. Ze 
zouden nog willen doorgaan voor een vierde termijn, 
maar willen ook anderen in de gelegenheid stellen om 
aan de koers van VGS bij te dragen. Heb je interesse en 
of wil je meer informatie, neem dan contact op met 
een van de bestuursleden of het secretariaat. 
 

Statutenwijziging 

In 2012 zijn de statuten voor de laatste keer aangepast. 
Dat was nog onder het beheer van de vorige branche-
manager. Met een nieuwe wijziging in de statuten wil 
het VGS-bestuur de financiële controle verankeren 
door het instellen van een Kascommissie. In de praktijk 
functioneert deze al, maar in de volgende jaarvergade-
ring zal goedkeuring worden gevraagd dit statutair te 
regelen. 
 

Metaalunie-lidmaatschap 
VGS heeft als doelstelling uw onderneming te onder-
steunen, specifiek op het gebied van graveren en sign. 
U kunt daarnaast ook kiezen om lid te worden van de 
Metaalunie, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van 
de uitgebreide juridische dienstverlening of ondersteu-
ning zoekt bij de RI&E. Voor een uitgebreid overzicht 
van het ledenvoordeel kijk op  www.vgs-online.eu  
 

Graveursdag: 29-30 augustus 2015 

Bestuurslid Robert Postma wil ons graag de schoonheid 
van de provincie Friesland laten beleven en daarom 
vindt de Graveursdag op 29-30 augustus plaats in Fries-
land (met 1 overnachting).  
Meer details over deze dag volgen binnenkort. 
 

Op zoek naar ideeën! 

In het verleden zijn door VGS veel interessante op-
drachten uitgevoerd, denk aan het verfhechtingsonder-
zoek. Of is het initiatief genomen om het graveren in 
het onderwijs meer aandacht te geven en te veranke-
ren. 

Het VGS-bestuur wil graag meer van dit soort initiatie-
ven opzetten en is op zoek naar ideeën hiervoor. Heeft 
u die? Neem dan contact op met het VGS-secretariaat 
of een van de bestuursleden. 
 

Nieuwjaarsborrel 
De locatie dit jaar was Kasteel De Haar in Haarzuilens. 
In de schemering een sprookjesachtig mooie locatie. 

Voorafgaand aan de borrel en walking dinner heeft een 
select gezelschap onder leiding van een deskundige 
gids een rondleiding door het rijk ingerichte kasteel 
gevolgd. De animo voor de receptie en het diner was 
groot. De voorzitter opende de receptie met een mi-
nuut stilte vanwege het veel te vroeg overlijden van 
Wilfred Kooijman. Vervolgens werd het glas geheven 
op een gezond 2015. 
Dit jaar waren we voor de receptie naar een andere 
locatie uitgeweken, omdat in de Blokhoeve in Nieuwe-
gein geen plek meer was. Volgend jaar proberen we de 
receptie daar weer te organiseren. 
 

AGENDA 2015 
10-12 maart Vakbeurs Sign, Gorinchem 
04-06 juni  Bezoek aan Gravograph,  
  Troyes Frankrijk 
29-30 augustus   Graveursdag, Friesland 
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Een uitgave van  VGS. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 
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Secretariaat VGS   
p/a Koninklijke Metaalunie,  

Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein 
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