Algemene Leden Vergadering 10 februari 2017.
Agenda ALV 2017, 10 februari 2017:
1/ Opening en vaststelling agenda.
2/ Terugblik 2016 door de voorzitter.
3/ Financiën
>Verslag kascommissie (2015 én 2016) en eventueel
décharge “ponghâlder”
>Benoeming nieuwe kascommissie (Fons aftredend)
>Jaarrekening 2016
>Begroting 2017
>Contributie 2018
4/ Bestuursmutaties.
Aftredend en niet herkiesbaar: Voorzitter Hans Warning
Bestuur draagt Auke v/d Veen voor als kandidaat voorzitter
5/ Mededelingen secretaris.
6 /Mededelingen activiteitencommissie.
7/ Programma seizoen 17/18.
8/ Mededelingen redactie verenigingsorgaan.
9/ W.v.n.t.t.k. (wat er verder nog ter tafel komt).
10/ Rondvraag .
11/ Sluiting.

Notulen Algemene Leden Vergadering ,
10 februari 2017
Aanwezig zijn: het voltallige bestuur en veel leden

Auke schuift alvast aan in de richting van het bestuur
1. Opening en vaststelling agenda.
Om 20.20 uur opende de voorzitter de algemene ledenvergadering, de
agenda werd goedgekeurd er waren geen aanvullingen op de agenda.
2. Terugblik 2016
De voorzitter blikte terug op een aangenaam jaar met veel activiteiten,
hij memoreerde de studiereis. Helaas ging de BBQ niet door. De club
heeft een stabiel aantal leden van ca 30 en een goed lopend clubblad.
Dit jaar gaan we wel ons 20 jaar jubileum vieren bij de BBQ.
Hans gaf aan dat hij na ampele overwegingen besloten had om het
voorzitterschap op te geven. Hij had het te druk met het BKG en
andere activiteiten.
3. Financieel overzicht
Jaarrekening 2016 : De penningmeester gaf een overzicht van
de uitgaven en inkomsten van 2016. Hoewel de uitgaven redelijk
overeen kwamen met de begroting, is de kas afgelopen jaar flink
geslonken.
Begroting 2017 : Deze laat een groot gat zien tussen inkomsten
en uitgaven. De inkomsten uit de contributie en van de advertenties zijn
onvoldoende om de uitgaven te dekken. Het bestuur had al bezuinigd
op de clubbijdrages op de studiereis, externe spreker en de BBQ.
Desondanks zal het tekort uitkomen op ca. €400. De grootste
kostenposten zijn het clubblad en de huur met koffie van de
vergaderruimte. Dat is dit jaar nog wel te doen, maar voor volgend jaar
niet meer. Er is uitgebreid gesproken hoe de inkomsten en uitgaven in
2018 weer in balans te brengen. Unaniem werd besloten om in elk geval

het uitgebreid clubblad als papieren uitgave te behouden. Eventueel zal
wel het mededelingenblad als elektronische versie worden uitgebracht.
Jan Sikkens gaat bekijken wat de financiële consequenties zijn. Verder
werd unaniem besloten om geen potje voor de koffie te maken (dus de
club betaalt huur plus koffie).
Contributie 2018: De vergadering besloot unaniem om de
contributie over 2018 op €65 te zetten. Met al deze maatregelen zal in
2018 een sluitende begroting mogelijk zijn.
De kascommissie, bestaande uit Fons Michielsen en Gep
Mannak, heeft het overzichten van 2015 en 2016 gecontroleerd en goed
bevonden, daarmee was de décharge van ponghâlder een feit.
Benoeming nieuw kascommissie, Fons is aftreden, Gep blijft
aan en Hans Warning treedt aan.
4/ Bestuursmutatie.
Hans Warning is aftredend voorzitter heeft zich niet herkiesbaar
gesteld. Het bestuur heeft Auke van der Veen voorgedragen als nieuwe
voorzitter. Er heeft zich geen tegenkandidaat gemeld. Hiermee werd
Auke unaniem als voorzitter geïnstalleerd en kreeg de voorzittershamer
aangereikt van Hans Warning die deze uit de mottenballen had gehaald.
5/ Mededelingen secretaris.
Ledenbestand: Het afgelopen jaar zijn er 6 aanmeldingen geweest van
nieuwe leden, er waren 4 afmeldingen en een omzetting van
lidmaatschap naar donateur. Per 10 februari blijft ons ledenbestand
staan op 31 betalende leden, een erelid en twee donateurs.
6/ Mededelingen activiteiten commissie
Guus nam het woord en deelde mede dat de commissie op dit moment
bezig met de studiereis van 8 april. De reis gaat in elk geval naar De
Ambachtelijke Vechtdal brouwerij in Dalfsen, alwaar Jos Verlaak actief
is. Hij probeert bij Grolsch nog binnen te komen op die dag met
Mommeriete als alternatief.
Het Noordelijk Lentebieren Festival in Leeuwarden op 11 maart. Er
hebben zich 6 personen aangemeld om hieraan deel te nemen en e.e.a.
wordt gecoördineerd door Floris Bennema, daarnaast hebben zich
gemeld; Jan Pot, Auke van der Veen, Fons Michielsen, Jan Sikkens en
Tim Weenink. De contact persoon bij de organisatie PINT is Jos
Walstra.

7/ Programma 2016/2017
10 maart; brouw software, Gep pakt dit op
8 april (zaterdag); studiereis: Guus regelt dat, bezoek Vechtdal
brouwerij.
12 mei; clubkampioenschap zomer bieren (cat A en B)
10 juni; BBQ en aandacht voor het 20 jarig jubileum,
dit wordt georganiseerd door het nieuwe bestuur en Hans.
Zomerreces
8 september; vakantie bieren
13 oktober; Bokbieren door Hans Warning
10 november; kloonbier bespreking ONK 2018
8 december: clubwedstrijd winterbieren
12 januari 2018: Technisch onderwerp b.v. brouwhuis
rendement (Tim Weenink)
9 februari; ALV (Gerrit Admiraal aftreden)
9 maart: Ambachtelijke Vechtdal brouwerij
14 april: uitstapje
11 mei: clubkampioenschap
17 juni: BBQ in Âldtjserk
8/. Mededelingen Redactie orgaan
Jan Sikkens memoreerde dat het redactieorgaan goed loopt, er
regelmatig voldoende kopij is, maar roept toch, traditioneel, op om
bijdragen te blijven sturen in de vorm van recepten, kleine tips en
handigheidjes.
9/ Wvnttk (wat er verder nog ter tafel komt)
- Dit jaar is ons 4de lustrum, we gaan dit vieren bij de BBQ op 17 juni
in Âldtjserk alwaar de organisatie voor lekkere dingen gaat zorgen.
- Jan S bedankt Hans Warning
voor
zijn
inspireerde
voorzitterschap
en
verwelkomt Auke als nieuwe
voorzitter.
Als
welkomstgeschenk had Jan
een voorzittershamer gekocht
met een blokje waarin het
embleem van de club is
gelaserd

10/ Rondvraag:
Timo memoreerde dat hij meedoet met het BKG examen voor
bierkeurmeester (evenals Auke)
Gep zoekt kandidaten die gebruik maken van diverse
brouwprogramma’s en hierover ook iets kunnen vertellen (bv.
Brouwhulp en Brouwvisie).
11:00 / 21:45 Sluiting.
Na de sluiting memoreerde Gerrit de historie van Hans als eenvoudig
lid en vervolgens als voorzitter met een slide show. Aansluitend werd
aan Hans namens het bestuur een oorkonde uitgereikt en kreeg Hans
diverse bieren van leden van eigen makelij.
De secretaris, Jos Verlaak

Hans krijgt een oorkonde
voor bewezen diensten

En genoeg bier voor een prettig weekendje

