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1/ Opening en vaststelling agenda.
2/ Terugblik 2019 en vooruitzicht 2020 door de voorzitter.
3/ Financien

Jaarrekening 2019
Begroting 2020
Contributie 2021
Verslag kascommissie en eventueel decharge “ponghâlder”
Benoeming nieuwe kascommissie

4/ Bestuursmutaties.
Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Auke van der Veen

5/ Mededelingen secretaris.
6/ Programma seizoen 20/21.
7/ Fries kampioenschap voor amateurbierbrouwers
8/ Mededelingen redactie verenigingsorgaan.
9/ Rondvraag.
10/ Sluiting.

Aanwezig zijn: Voorzitter Penningmeester, Secretaris en 10 leden;

1. Opening en vaststelling agenda.

Om 20.10 opende de voorzitter de algemene ledenvergadering, de agenda 

werd goedgekeurd er waren geen aanvullingen op de agenda.

2. Terugblik 2019 en vooruitzicht 2020
Auke gaf een terugblik op het jaar 2019 welke verder goed is verlopen. Zo gaf 

oud-lid Tim Weenink een uitgebreid verhaal over gisten en werd ook de 

studiereis naar Toon van de Broek als hoogtepunt genoemd. Ook de BBQ is 

goed bezocht en goed ontvangen.

De clubkampioenen waren: Jan Sikkens, zomerkampioen en Hans Warning, 

winterkampioen. 

In zijn vooruitblik werden de plannen voor de clubavonden vermeld (zie punt 

6) en het voornemen om het clubbier ook in 2021 te houden.
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3. Financieel overzicht

Jaarrekening 2019 : De penningmeester gaf een overzicht van de 

uitgaven en inkomsten van 2019. De uitgaven komen nu redelijk overeen met 

de begroting er was zelfs een overschot.

Begroting 2020 : De begroting van 2020 is vergelijkbaar met die van 

2019. We verwachten aan het eind van dit begrotingsjaar geen grote 

verandering in onze kaspositie die nog een redelijke buffer heeft van ca 

€3000,-

Contributie 2021: Het bestuur heeft besloten de contributie over 2021 

op €65 te laten. Vanwege de goede kaspositie is er ruimte is voor b.v. een 

externe spreker.

De kascommissie, bestaande uit Jan Sikkens en Hans Warning. Hans 

was verhinderd waardoor Jan de overzichten van 2019 alleen heeft 

gecontroleerd. Jan gaf uitdrukkelijk compliment aan de penningmeester voor 

het zeer nauwgezet bijhouden van de clubfinanciën. Daarmee was de décharge 

van ponghâlder een feit.

Benoeming nieuw kascommissie, omdat Hans dit jaar verhinderd was 

blijft hij samen met Jan Sikkens nog een jaar in functie.

Opmerking; de vraag kwam of het bestuur een reservering wil doen 

voor evt. uitgaven ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de club in 2022.

4/ Bestuursmutatie.

De functie van voorzitter kwam vrij. De huidige voorzitter had zich 

herkiesbaar gesteld. Er waren geen tegenkandidaten waardoor de 

herbenoeming een feit werd.

5/ Mededeling secretaris.

Ledenbestand: in 2019 zijn er 8 aanmeldingen geweest van nieuwe leden, er 

waren  2 afmeldingen van leden en 2 afmelding als donateur. Per 13 februari  

2020 is ons ledenbestand  30 betalende leden en een donateur.

6/ Programma 2020/2021

Het voorlopige programma voor het restant van dit seizoen en het volgende 

seizoen:
13 maart: clubbier wedstrijd en proeverij.
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18 april; studiereis, het voorlopig programma staat in het clubblad van 
februari. Er staan nu 3 bezoeken aan brouwerijen gepland, er kan er nog 
eentje bijkomen. Bij de laatste brouwerij, Rock City, gaan we ook eten. Kosten 
zijn €65 pp. (excl. diner).
8 mei; clubkampioenschap zomerbieren Cat. A en B
20 juni: BBQ bij Auke 

Seizoen 20/21
11 Sept; vakantie bieren, evt Bram Honijk over zelf tappen
9 oktober; Bokbieren door Hans
13 november; bespreking clubbier 2021. naschrift; oorspronkelijk stond hier 
verhaal van Jan en Fons over houtrijping van bier, deze wordt verplaats naar 
januari 2021. Gerrit gaat Willem Harmoen van Castle Malting benaderen voor 
een verhaal over mouten. 
11 december: clubkampioenschappen winterbieren
8 januari  2021: houtrijping (Jan en Fons)
12 februari; ALV en bespreking kloonbier
12 maart: clubbierwedstrijd
?? april: uitstapje/ studiereis
14 mei  clubkampioenschappen zomerbieren 
juni  BBQ (bij Auke in Heerenveen)

7/ Besloten Fries Kampioenschap.

Auke gaf aan dat er  tot nu toe 5 aanmeldingen zijn met 6 bieren. Hij is druk 

op de sociale media om meer belangstelling te krijgen. 

8/ Mededelingen Redactie orgaan door Jan Sikkens

- Jan is zeer tevreden dat ook Timo lid is van de redactie en kan fungeren als 

intermediair met het bestuur.

- Jan deed traditie getrouw oproep aan de leden om kopij aan te leveren. het 

geeft niet wat, van leuke wetenswaardigheden, dingen die je niet moet doen, 

bezoeksverslagen, recepten etc. etc.

- Indien iemand wel een verhaal heeft maar niet goed kan verwoorden; de 

redactie is gaarne bereid hiervan een verhaal te maken. Dus schroom niet.

9/ Rondvraag mbt ALV: geen punten

10/ 21:30 sluiting. Jos Verlaak, secretaris


