
 

 

Bierbrouwvereniging De Koperen Tsjettel. 
 
Agenda ALV 2018,  9 februari 2018 
 
1/ Opening en vaststelling agenda. 
2/ Terugblik 2017 door de voorzitter.      
3/ Financiën  
  Verslag kascommissie en eventueel decharge “ponghalder” 
  Benoeming nieuwe kascommissie  
  Jaarrekening 2017 
  Begroting 2018  
  Contributie 2019  
4/ Bestuursmutaties. 
 Aftredend en niet herkiesbaar: Penningmeester Gerrit Admiraal 
 Bestuur draagt Timo Reinink  voor als kandidaat penningmeester 
5/ Mededelingen secretaris. 
6/  Programma seizoen 18/19. 
7/ Mededelingen redactie verenigingsorgaan. 
8/ Rondvraag .               
9/ Sluiting. 
 
Notulen Algemene Leden Vergadering ,   9 februari 2018 

 

Aanwezig zijn: penningmeester, secretaris en veel leden; 

Afwezig met vooraankondiging; voorzitter 

 

1. Opening en vaststelling agenda. 

Om 20.10 uur opende de penningmeester de algemene ledenvergadering, 

de agenda werd goedgekeurd er waren geen aanvullingen op de agenda. 

 

2.Terugblik 2017 

De penningmeester blikte terug op een aangenaam jaar met veel 

activiteiten, en goed bezette clubavonden. Hij memoreerde dat de 

studiereis helaas niet is doorgegaan. Daarentegen ging de BBQ, in dit geval 

een palingrokerij,  wel  door. Het ledenbestand is iets teruggegaan. 



 

 

Het overlijden van ons toegewijde lid, Sytse Hoogstins, werd nog apart 

gememoreerd. 

 

3. Financieel overzicht 

Jaarrekening 2017 : De penningmeester gaf een overzicht van de 

uitgaven en inkomsten van 2017. De uitgaven komen nu redelijk overeen 

met de begroting en de kas is afgelopen jaar op peil gebleven 

Begroting 2018 : De begroting van 2018 is vergelijkbaar met die 

van 2017. We verwachten dat er aan het eind van dit begrotingsjaar geen 

grote verandering in onze kaspositie zal zijn. Er is nog een redelijke buffer 

van ca €1000,-  

De bankkosten zijn ca €130 per jaar. De nieuwe penningmeester 

gaat uitzoeken of dat wellicht via een internet bank goedkoper zou 

kunnen. 

Contributie 2018: Het bestuur heeft besloten de contributie over 

2018 op €65 te laten. De meeste leden hadden al in 2017 de contributie 

over 2018 voldaan, waardoor er op dit moment een goede kas positie is en 

er ruimte is voor b.v. een externe spreker. 

De kascommissie, bestaande uit Fons Michielsen en Hans 

Warning, heeft de boeken van 2017 gecontroleerd en goed bevonden, 

daarmee was de décharge van ponghâlder een feit. 

Benoeming nieuwe kascommissie, Fons is aftredend, Hans blijft 

aan en Guus Bogaard treedt aan als nieuw lid van de commissie. 

 

4/ Bestuursmutatie. 

Gerrit Admiraal is aftredend 

penningmeester en heeft zich niet 

herkiesbaar gesteld. Het bestuur heeft 

Timo Reinink voorgedragen als 

nieuwe voorzitter. Er heeft zich geen 

tegenkandidaat gemeld. Met algemene 

stemmen werd Timo als 

penningmeester gekozen en als 

zodanig geïnstalleerd. 

 
        



 

 

Namens het bestuur nam Jos het woord om een afscheidswoord (wat 

door voorzitter Auke was opgesteld) tot Gerrit te richten met aanvullend 

een paar eigen woorden. Gerrit werd geroemd om zijn grote toewijding 

en zorgvuldigheid bij het uitoefenen van zijn taak als penningmeester.  

 

Ook andere leden 

spraken een vriendelijk 

woord over Gerrit als 

persoon en als 

toegewijde penning-

meester. 

Na oproep vanuit het 

bestuur had een groot 

aantal leden eigen-

gebrouwen bier voor 

Gerrit meegebracht.  

 

5/ Mededeling secretaris. 

Ledenbestand: Het afgelopen jaar zijn er 3 aanmeldingen geweest van 

nieuwe leden, er waren  5 afmeldingen en 3 leden zijn geroyeerd. Per 10 

februari blijft  ons ledenbestand  steken op 25 betalende leden, een erelid  

en twee donateurs. 

 

6/ Programma 2018/2019 
Het voorlopige programma voor het volgende seizoen: 
7 Sept 2018:   Vakantie bieren 
12 oktober 2018:  Bokbieren door Hans Warning 
9 november 2018:  Bespreking kloonbier ONK 2019 
7 december 2018:  Clubkampioenschap winterbieren (cat C en D) 
11 januari  2019:  Gist door Tim Weenink 
8 februari 2019:  nog open 
8 maart 2019:   ALV + aanvullend programma 
13 april 2019:   Studiereis / Excursie 
10 mei 2019:    Clubkampioenschap zomerbieren (cat A en B) 
15 juni 2019:    BBQ (bij Auke in Heerenveen) 



 

 

De leden werd gevraagd om suggesties te doen voor onderwerpen op 

clubavonden; 

- Bespreking apparatuur:  uitnodigen: Berry , Van der Kooy) 

- Bier- en spijsavond 

- Gezamenlijke brouwdag 

- Bier proeverij (blind proeven) 

- Verhaal over het kweken van hop (mark kent iemand die dit zou kunnen 

verzorgen) 

- Verhaal over gisten, b.v Reino Mulder van Hoogeschool Friesland (via 

Fons of Guus) 

Het bestuur pakt dit op in hoeverre de ideeën realiseerbaar zijn en 

wanneer. 

 

7/. Mededelingen Redactie orgaan door Jan Sikkens 

- het mededelingenblad wordt, zoals bij de vorige ALV besproken, alleen 

nog via email naar de leden gestuurd. 

- Het dikke blad blijft in papieren versie bestaan met diverse vaste 

rubrieken; bezoeksverslagen, mededelingen, (winnende) recepten, 

technische onderwerpen etc. Aan kopij is doorgaans geen gebrek maar 

Jan roept toch leden op wetenswaardigheidjes, anekdotes etc. op te 

schrijven. Een nieuwe rubriek zou kunnen zijn, gadgets die NIET 

werken. 

- Omdat Fons binnen afzienbare tijd terug verhuist naar Brabant (Breda), 

komt er een plek vrij als redacteur van ons clubblad, kandidaten kunnen 

zich melden bij Jan. 

- Floris gaat t.z.t de website beheren. 

 

8/ Wvnttk (wat er verder nog ter tafel komt) 

- BYO is lange tijd niet meer ter tafel gebracht; Jos beheert dit 

abonnement, en vanwege zijn verhuizing is een aantal bladen in opslag 

gegaan en een aantal is naar het oude adres gestuurd. Komt goed bij de 

volgende clubavond. 

- De vraag werd gesteld of het rooster van aftreden van de bestuursleden 

per reglement is vast gelegd. Jos zoekt dit op. 

9/ 21:45 Sluiting.       Jos Verlaak 



 

 

Clubavond 9 februari 2018 
 

In aanvulling op het verslag van de ALV door onze secretaris, elders in dit 
blad, valt er toch wel het een en ander te vermelden over deze avond. 
Allereerst moet gezegd dat het 
weer als vanouds gezellig was. 
Onze vereniging kenmerkt zich 
toch wel door gemoedelijkheid, 
belangstelling voor elkaar, en 
een goed gesprek bij een goed 
glas bier. 
Vooruitlopend op de studiereis 
had Guus een paar flesjes 
Chaams winterbier 
meegenomen. Een donker bier 
met 8,5% abv, zoetig, caramel, 
honing. Prima bier voor bij de 
open haard.      

Gerrit Admiraal, aftredend penningmeester, stal echter wel de show met 
een paar verrassende onderwerpen: 
▪ Een filmpje, gemaakt in zijn brouwerij te Aldtsjerk, als studieopdracht 
voor iemand die een reportage moest maken met als opdracht: “Hoe 
wordt het gemaakt”. Het geluk was met de filmer want het hele proces 
kon in één dag gefilmd worden, vanaf de moutzolder, via maischen, 
spoelen, etc, tot aan de expeditie. Het was een mooie, professioneel 
vormgegeven presentatie. 
▪ Een set van een drietal lab-buizen met een test om te zien of bier een 
verontreiniging bevat. (geen DON, maar iets microbieels) 
▪ Als klap op de vuurpijl een demonstratie van een paar flesjes in Aldtsjerk 
gebrouwen bier (in dit geval een spelt-ale van brouwerij Groninger), met 
een forse gushing. CO2 meting leverde een druk op van 3,5 bar bij 
kamertemperatuur wat dus een CO2 gehalte inhoudt van 0,73 gew% (3,7 
vol%). Het bier spoot niet de fles uit, maar bij inschenken in een pitcher 
was het resultaat 1 cm bier en 20 cm schuim. Niet te doen dus. Onderzoek 
van het bier in Duitsland waar DNA onderzoek van de gist mogelijk is, 
leerde dat er sprake was van bijmenging van Saccharomyces cerevisiae var. 
diastaticus (zeg maar de Danstar Belle Saison) in de gebruikte korrelgist, 



 

 

een gist die in staat is, heel lang “door te trekken”. Deze contaminatie 
komt na het bottelen pas na een aantal maanden echt op gang, dus bij bier 
met een snelle turnover in de handel heb je er geen last van, maar na een 
aantal maanden is het bier hierdoor wel onverkoopbaar geworden. Hier 
kun je als brouwer niets aan doen en de lijn teruggaan via wederverkoper 
tot aan de fabrikant van de gist met een aansprakelijkheidsvraag/-claim is 
onbegonnen werk, moesten we begrijpen. Al schijnen er wel procedures te 
lopen.. Zonder dit hardop te zeggen, houdt het bovenstaande dus wel een 
impliciet advies in, welke korrelgisten wél en welke niet te gebruiken. 
▪ En, last but not least, had Gerrit een exemplaar van de Brewmonk (ook 
wel: Arsegan Easy Brew) meegenomen, een alles-in-één brouwapparaat, 
handzaam, efficient, en met zijn €395 aanzienlijk goedkoper dan bv de 
veelgebruikte Speidel.  
 

 
 
De limerick die uw redacteur voor de scheidende penningmeester had 
bedacht als bijlage bij een fles Hertog Jan Grand Prestige verdween 
enigszins in het geroezemoes. We publiceren hem dus hierbij nogmaals: 

Een brouwende amateurboekhouder uit het Friese Aldtsjerk 
maakte zich voor de clubkas van De Koperen Tsjettel  beresterk. 
Vanaf januari 2005 (!) zorgde hij ervoor dat  de pot werd gespekt. 

Het is daarom, dat hij  grote waardering en heel  veel respect, 
zeg maar: “Grand Prestige” verdient voor dit monnikenwerk 

         
        J.S. 


