Algemene Leden Vergadering 13 februari 2015
Agenda ALV 2015, 13 Februari 2015
1/ Opening en vaststelling agenda.
2/ Terugblik 2014 door de voorzitter.
3/ Financiën
•
Contributie 2016
Rest wordt uitgesteld naar maart:
•
Verslag kascommissie en eventueel decharge “ponghalder”
•
Benoeming nieuwe kascommissie
•
Jaarrekening 2014
•
Begroting 2015
4/ Bestuursmutaties.
Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Hans Warning
5/ Mededelingen secretaris.
6 / Instellen activiteitencommissie.
7/ programma seizoen 15/16.
8/ Mededelingen redactie verenigingsorgaan.
oproep voor versterking redactie.
9/ Wvnttk (wat er verder nog ter tafel komt).
10/ Rondvraag .
Notulen Algemene Leden Vergadering , 13 februari 2015
Aanwezig zijn: het voltallige bestuur en veel leden
1. Opening en vaststelling agenda.
Om 20. 20 opende de voorzitter de algemene ledenvergadering, de
agenda werd goedgekeurd er waren geen aanvullingen op de agenda.
2.Terugblik 2014.
De voorzitter blikte terug op een goed jaar met veel activiteiten, hij
memoreerde het uitstapje bij drie brouwerijen in Flevoland en
Overijssel: De Praght in Dronten, Bronckhorst in Rha en Hettinga in
Zwolle. Ook werd nog fijntjes gememoreerd dat we drie prijzen hebben
gewonnen bij het ONK en dat Fons Michielsen in onze club zomer

kampioen is geworden en Jelle winterkampioen. De laatste mocht de
eerste nieuwe ‘trofee’ in ontvangst nemen. Ook het aantal bieren dat
werd ingediend bij het clubkampioenschap overtrof eigenlijk onze
‘keurcapaciteit’. Waarschijnlijk gaan we voor de volgende
clubkampioenschappen een maximum aantal inzendingen per
deelnemer vaststellen.
Hans deelde mooie flessen bier uit aan de redactie van ons clubblad
(Jan Sikkens, Fons Michielsen en Gerrit Admiraal) en aan de overige
bestuursleden (Jos Verlaak, Gerrit Admiraal).
3. Financieel overzicht
Vanwege drukke werkzaamheden heeft de ponghâlder geen tijd gehad
om het financieel overzicht 2014 en de begroting voor 2015 te maken.
Dit blijft staan voor de volgende clubavond.
De contributie voor 2015 blijft op €40,- en €25,- voor donateurs.
4/ Bestuursmutatie.
Hans Warning is aftredend voorzitter en heeft zich herkiesbaar gesteld.
Er heeft zich geen kandidaat voorzitter gemeld en er waren geen
tegenstemmers. Daarmee was de herbenoeming een feit en is het
bestuur ongewijzigd.
5/ Mededeling secretaris
Het afgelopen jaar zijn er 6 aanmeldingen geweest, geen royementen en
er waren 3 afmeldingen van een leden. Per 13 februari 2015 is ons
ledenbestand 34 betalende leden, een erelid en een donateur.
6/ Instellen activiteiten commissie
Omdat de club wat groter is en we steeds meer gaan organiseren, gaat
de club een activiteiten commissie in het leven roepen.
Wilmer Woudwijk meldde zich als voorman van de commissie,
daarnaast hebben Douwe Dijkstra en Gerard Ypenga zich aangemeld.
Jos is de contact persoon voor de commissie met het bestuur.
7/ Programma 2015/2016
13/3 regulier clubavond; aan Hans om te organiseren (Gep)
18/4 studie reis naar Amsterdam met groepsvervoer; Hans W. regelt

8/5 clubkampioenschappen zomer bieren (cat A en B) en kloon bier.
20 juni (was oorspronkelijk 13 juni) BBQ bij Gep Mannak (Gep en
activiteiten commissie).
11/9 start nieuw seizoen met vakantiebieren
9/10: bokbier proeven
13/11; bespreking ONK kloonbier 2016
11/12; clubkampioenschappen winterbieren (Cat C en D)
8/. Mededelingen Redactie orgaan
Jan Sikkens (editor in chief ) Hij deed ook dit jaar een oproep aan
iedereen om wie de pen kan hanteren om een verhaaltje te schrijven.
Het hoeven geen ingewikkelde verhalen te zijn; een zelf gevonden
handigheidje is ook al zeer wetenswaardig.
Gerrit heeft te kennen gegeven terug te trekken uit de redactie, er
hebben zich een aantal kandidaten gemeld bij Jan Sikkens.
Discussie ontstond of we het blad om kosten te besparen niet liever
digitaal te willen versturen. Bij een korte rondvraag staakten de
stemmen. We gaan een enquête houden onder de leden (Jos; dit is
ondertussen gedaan. Een meerderheid wil graag op zijn minst het
papieren gevulde clubblad).
9/ Wvnttk (wat er verder nog ter tafel komt)
Sytze had via het bestuur gevraagd of commercieel gebrouwen bieren
mogen meedoen bij het clubkampioenschap. Het Bestuur heeft hierin
negatief geoordeeld en de vergadering was het hiermee eens. Als
alternatief werd gesuggereerd om op een andere clubavond
verschillende commerciële brouwsels naast elkaar te proeven.
10/ Rondvraag:
Gep: mouterij Dingemans heeft veel recepten op zijn site staan
Douwe: er ontbreken brochures van onze club bij Van der Kooy, Hans
gaat er een aantal bijdrukken en bij Van der Kooy neerleggen.
Wilmer: opmerking niet goed opgeschreven (mijn excuses; Jos)
Guus: opmerking over boren en solderen van kookketel; kreeg hiervoor
een goed advies

Het is niet algemeen bekend dat clubleden bij Van der Kooy 5%
korting krijgen
Auke: had een leuk filmpje over z’n brouwproces; dit is nu ook op
YouTube te zien.
Timo: was geïnteresseerd in de biertypen gids van Derek Walsh. Dit
boek is evenwel op papier niet meer te krijgen. wellicht wel op PDF bij
de Roerstok??
(In ieder geval op:
http://www.bierkeurmeestersgilde.nl/_private/BKG%20Biertypen.pdf
. . . red.)
Opgemerkt weer dat op Brouwvisie ook veel recepten staan vermeld.
11/ 21.30 uur: afsluiting door de voorzitter.
Addendum
Clubavond 13 maart 2015; verslag Financieel overzicht door Gerrit
Admiraal.
Jaarrekening 2014 werd gepresenteerd; Afgelopen jaar (2014)
hebben we met een licht positief saldo afgesloten; er was per 31/12
2014 €1996,11 in kas, een toename van ca € 150. Gep stelde een vraag
over de jaarrekening, Het saldo per 1-1-2014 stond voor € 1823,84 in
de Begroting 2014 genoteerd, terwijl in de rubriek ‘werkelijk’ een
bedrag van € 2297,33 stond. Had dit niet hetzelfde moeten zijn? Gerrit
zal bij de volgende gelegenheid hierop antwoorden.
Budget 2015: het Budget werd gepresenteerd en we verwachten
vergelijkbare inkomsten en uitgaven te hebben als in 2014. Alleen het
drukwerk is nog een onbekende omdat we in 2015 naar een andere
drukker gaan.
Kascommissie; deze is niet bij elkaar gekomen vanwege het
opzeggen van het lidmaatschap van Feike Admiraal; Fons Michielsen
zal deze rol overnemen voor de afsluiting van 2014, samen met Jan
Sikkens. Voor 2015 hebben zich Fons Michielsen en Gep Mannak
aangeboden.
De decharge van de Ponghâlder voor 2014 zal hierna
plaatsvinden.
Jos (secretaris)

