ALV Bierbrouwvereniging De Koperen Tsjettel.
Agenda ALV 2016, 11 maart 2016
1/ Opening en vaststelling agenda.
2/ Terugblik 2015 door de voorzitter.
3/ Financiën
Verslag kascommissie en eventueel decharge “ponghâlder”
Benoeming nieuwe kascommissie (Fons aftredend)
Jaarrekening 2015
Begroting 2016
Contributie 2017
Vergaderlocatie
4/ Bestuursmutaties.
Aftredend en herkiesbaar: secretaris Jos verlaak
5/ Mededelingen secretaris.
6 /Meldingen activiteiten commissie.
7/ Programma seizoen 16/17.
8/ Mededelingen redactie verenigingsorgaan.
9/ Wvnttk (wat er verder nog ter tafel komt).
10/ Rondvraag .
11/ Sluiting.

Notulen Algemene Leden Vergadering , 11 maart 2016
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 2015
De voorzitter blikte terug op een goed jaar met veel activiteiten, hij
memoreerde de studiereis naar De Prael en het bierproeven en eten bij de
Bierfabriek, verder de geslaagde BBQ bij Gep in juni. Hij probeerde een
link te leggen dat leden van onze club algemeen kampioen worden bij het

ONK en het feit dat hij op die momenten in NY is, zoals het
kampioenschap van Jan in 2015.
3. Financieel overzicht
De penningmeester gaf een overzicht van de uitgaven en
inkomsten van 2015. De kas is op dit moment nog gezond en staat op
€2391. De uitgaven zijn in toom gebleven.
De kascommissie heeft het overzicht nog niet kunnen controleren
vanwege ziekte en vakantie van leden van de commissie. Dit zal zsm
alsnog worden gedaan en bij clubavond worden gerapporteerd. Fons is
aftredend.
De penningmeester gaf een begroting voor 2016. Deze zag er
anders uit dan de afgelopen jaren, mede ook omdat we niet langer gratis in
een clublokaal zitten en omdat de drukkosten van ons clubblad veel hoger
uitvallen (opmerking secretaris: tot zomer 2015 zaten we gratis bij Add
Control en werden de drukkosten laag gehouden doordat Gerrit dit tegen
gereduceerd tarief verzorgde, waarvoor dank).
Met de huidige begrote kosten zal het banksaldo op ca €0 komen. Er zal
bezuinigd worden op de clubbijdrage voor het clubuitje en de BBQ,
hiervoor zal van de deelnemers een grotere bijdrage worden gevraagd.
De contributie voor 2017 wordt eind van dit jaar vastgesteld
wanneer het bestuur een beter beeld krijgt van de uitgaven.
De huidige vergaderlocatie bevalt goed en het bestuur heeft
besloten om hier verder te vergaderen: adres; Café Storteboom,
Slypsterwei 1, 8736 JD Reahus.
4/ Bestuursmutatie.
Jos Verlaak is aftredend secretaris 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
Leden: Het afgelopen jaar zijn er 3 aanmeldingen geweest van nieuwe
leden, er waren een aantal royementen en er waren 4 afmeldingen en een
omzetting van lidmaatschap naar donateur. Per 11 maart is ons
ledenbestand 31 betalende leden, een erelid en twee donateurs.
6/ Meldingen activiteiten commissie
Guus nam het woord omdat de voorzitter van de activiteitencommissie
(AC) Wilmer, afwezig was vanwege de voorbereidingen voor het
Noordelijk Lentebier Festival in Leeuwarden op 12 maart.
De AC is druk bezig met het organiseren van de studiereis. Guus gaf een
overzicht van het programma en de kosten. De bijdrage van de club is dit
jaar beperkt tot €100. Guus stuurt een bericht voor de inschrijving.
7/ Programma 2016/2017
Hans vroeg de vergadering of er wat betreft de vaste onderwerpen
aanpassingen nodig zijn. Fons gaf aan dat hij een bespreking over gist wil
regelen met een externe spreken (collega docent). Dit zou in september
zijn. De vergadering vond verdere aanpassingen op dit moment niet aan
de orde.
Zaterdag 9 april: clubuitje, rondje IJsselmeer.
Vrijdag 13 mei, clubkampioenschap zomerbieren cat A en B
11 Juni: BBQ: er is nog geen locatie vastgesteld,
9/9 start nieuw seizoen met vakantiebieren, gastspreker over gisten (Fons
is gastheer)
14/10: bokbier proeven, Hans organiseert.
11/11 bespreking ONK kloonbier 2017 Jos organiseert
9/12; clubkampioenschappen winterbieren (Cat C en D)
In het eerste deel van 2017 zullen we een avond houden over commerciële
activiteiten van clubleden.

8/ Mededelingen Redactie orgaan
Jan Sikkens (editor in chief ) gaf aan dat de redactie naast hemzelf bestaat
uit Fons en Gep met Johan als vaste columnist. Hij gaf aan dat de aanvoer
van kopij aardig loopt, en dat er een mooie mix is van verslagen en
technische artikelen.
Hij gaf aan dat het laatste blad altijd op het besloten deel staat van de
clubsite. Verder deed Jan een oproep om recepten te melden, dat kan via
een eenvoudig spreadsheet in te vullen op het besloten deel van de
website.
9/ Wvnttk (wat er verder nog ter tafel komt)
Niets
10/ Rondvraag:
- Gerrit verteld dat een stagiair bij hem een meibok bad gebrouwen op de
200 liter Speidel, de opbrengst gaat geheel naar het diabetisch fonds. Het
bier kon ter plekke worden afgenomen.
- Brewdog heeft al haar recepten op internet gezet.
- Timo en Auke gaan meedoen met de BKG cursus
- Guus gaf aan dat hij gaarne een hogere bijdrage van de clubkas wil
hebben voor de evenementen. Antwoord bestuur: gaan we geval voor
geval bekijken, we verwachten evenwel dat de kaspositie in de toekomst
flink minder zal worden (zie punt 3) en dat er dus waarschijnlijk maar
beperkte mogelijkheden zijn.
- Er is vraag naar folders over onze club bij Van der Kooy, Hans gaat een
aantal aanmaken en bij Van der Kooy afleveren.
- Hein meldde dat hij nog steeds problemen heeft met de Speidel (50 liter
versie).
11/ 21.20 afsluiting.

Jos Verlaak , secretaris

