Verslag clubavond 13 september
Ze zeggen dat vrijdag de 13e een pechdag is, maar deze vrijdag was dat
zeker niet het geval. Het was weer tijd voor de clubavonden van de
Koperen Tsjettel. Via de Whatts App kwamen de berichten van clubleden
binnen die nog druk bezig waren met hun “vakantie” bieren. Toch was
deze eerste avond zeer goed bezocht. Tjipke, Jan S, Gerrit, Timo, Jos,
Gep, Mark, Gert, Antoon en Guus waren van de partij. De avond werd
geopend door Timo, want de voorzitter was nog met vakantie. Na een
warm welkom begonnen we gelijk met de rondvraag. Gerrit vertelde over
zijn bezoek in Bamberg Duitsland, een plaats met de grootste dichtheid
van bierbrouwers. Tevens was hij naar de Tuxdal geweest. Hier was de
Tuxbrouwerij. 2 mannen uit Groot Brittannië die in Oostenrijk een
brouwerij waren begonnen. Gerrit was zeer te spreken over de bieren die
de beide heren maakte. Jan S was naar het ONK geweest en heeft daar de
oorkonde voor Harry in ontvangst genomen. Tevens melde hij dat Timo
ook lid is geworden van de redactie (welkom Timo) en attendeerde iedereen
op de schrijfhulp die op de website en het clubblad staan. Tjipke had een
mooie zomer gehad, maar had het vooral druk gehad met het fierljeppen
gehad. Antoon had ook een heerlijke vakantie gehad, maar had geen
spannende bier verhalen. Guus was in Engeland geweest. Hij vertelde over
hoe mooi bierland Engeland wel niet is. Tevens (zoals eerder was gemeld)
had Guus tassen mee die gemaakt zijn van lege moutzakken. Mocht je nog
belangstelling hebben, spreek Guus er op een clubavond op aan, wie weet
kan hij nog wat regelen ;). Over bierlanden gesproken. Gep was op
vakantie geweest in West-Vlaanderen, hij kon de hop oogst net niet mee
maken, maar hij heeft wel een bezoek gebracht aan de Sint Bernardus
brouwerij. Ook was hij langs de Rodenbach brouwerij geweest. Gert was
wat zuidelijker geweest en was in het vertrouwde Zuid Frankrijk beland.
Uit deze streek heeft hij een bier met lavendel meegenomen. Ook was hij
bij een brouwerij in Winterswijk geweest. Mark vertelde dat hij de
brouwerij Huttenkloas heeft bezocht in het Sallandse land. Hij tipte de
brouwerij voor een excursie.
Helaas was de notulist deze avond afgeleid door rand zaken, hierdoor
heeft hij in de notulen de verhalen van Jos en Timo niet genotuleerd. Mijn
excuses hiervoor.
Wel heb ik de bestuursmededelingen kunnen achterhalen. De komende
clubavonden met welke activiteiten werden doorgenomen, dat er een

bestuursvergadering is geweest. Dat we nu 29 leden en 3 donateurs
hebben en de begroting loopt naar verwachting. Tevens de oproep of men
nog partijen kent die willen adverteren vanwege het wegvallen van de
Brand advertentie en de oproep wie de excursie wil organiseren.
Nadat Timo de laatste mededelingen had gedaan, kwam het leukste van de
avond van de clubbavond in september. Het proeven van de
meegebrachte bieren uit die verschillende windstreken.
Mark

Van de voorzitter

(n.a.v. het besprokene op de clubavond levert onze voorzitter nog de volgende aanvullingen:)

Website:
Tijdens één van de bijeenkomsten het afgelopen jaar werd er al eens
gesproken over het vernieuwen van de website, waarbij Floris zich
aanbood om gezamenlijk met een kennis de website compleet te
vernieuwen.
Na een aantal keren over en weer gecommuniceerd te hebben en een live
visite zijn er al een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd. En diverse
foto’s toegevoegd.
Tijdens de bijeenkomst van oktober, hebben we een korte blik kunnen
werpen op de nieuwe website. Door de nieuwe opzet is deze duidelijker en
overzichtelijker geworden.
Door de duidelijke structuur is het makkelijk om door de diverse bladen te
scrollen en ziet het geheel er weer een stuk moderner uit.
De opmerkingen die vanuit de leden zijn gekomen tijdens de bijeenkomst
worden meegenomen en aangepast. Zo zal het tabblad “OVER”
aangepast worden zodat er meer duidelijkheid wordt verkregen.
Al met al een mooi stuk werk waar we Floris erg dankbaar voor zijn.
Voor onderhouden van de website heeft Timo zich aangemeld, waarbij
Floris op de achtergrond beschikbaar blijft voor eventuele aanvullingen.
BFK.
Nadat we vorig jaar helaas de wedstrijd hebben moeten staken gaan we dit
jaar nogmaals een poging wagen om er een wedstrijd van te maken. Jullie
hebben allemaal al een bericht van het bestuur ontvangen waar we een
aantal oproepen hebben geplaatst voor assistentie bij de diverse
activiteiten. Gelukkig hebben de eerste leden zich al gemeld om bij een
deel van het programma te assisteren, maar meer hulp is gewenst.

Zoals jullie hebben kunnen zien is er via de socials al een en ander
gecommuniceerd. Dit zal nog diverse malen herhaald worden. Deel deze
oproepen als je de mogelijkheid hebt om een zo groot mogelijk bereik te
creëren.
Door gebruik te maken van de BKG software, kunnen we de organisatie
een stuk eenvoudiger maken.
Wat wij dan nog moeten doen is te zorgen dat alle aangemelde flessen
moeten worden verzameld, de eerste aanmelding voor deze organisatie is
binnen maar het is wellicht handig als er meerdere leden zijn die hier in
willen participeren.
Vervolgens wacht er een zware taak voor de keurmeesters om uit alle
inzendingen de beste te kiezen.
Uiteindelijk is de prijsuitreiking tijdens het PINT Lentebierfestival;
wellicht dat we daar nog een leuke activiteit aan kunnen koppelen; hier
kunnen we het in de komende bijeenkomsten nog wel eens over hebben,
maar een eventuele activiteit moet eind januari of begin februari wel
duidelijk zijn.
Tenslotte, heb je de mogelijkheid om iets bij te dragen aan deze
organisatie, schroom dan niet om je aan te melden we kunnen je hulp goed
gebruiken.
Auke

