
Notulen ALV 31 maart 2009 
 
Aanwezig: Hugo Pen, Jan Speur, Thijs Graaman, Loes Pen-Berkenpas, Jos Duin, Nienke 
de Boer, Onno de Noord,  Jan Meulenbelt, Rinus Frauenfelder, Peter van Ginkel, Chris 
van Esterik, Coen de Graaf en Marion van den Boorn 
 
1: Opening en vaststelling definitieve agenda. 
Geen toevoegingen. 
 
2: Notulen 25maart 2008. 
Geaccordeerd. 
 
3: Verslag van de Penningmeester: 
Zie bijlage voor cijfers. Toelichting mbt: 

- Jaarverslag 2008: decharge wordt eventueel verleend na 2e controle door 
kascommissie.  

Chris heeft namens 5 anderen (Henk W, Henk A, Cilia, Annemiek en Theo) de volgende 
vragen gesteld: 
 * Bestuurskosten staan op 350, = en zouden 10% van het lidmaatschap moeten zijn dus 
210, =. Conform notulen ALV 2007 is 35, = per persoon akkoord bevonden. 
* Voorstel subsidiering Wijn&Spijs of goedkoper maken door te kiezen voor een 3a4 
gangenmenu ipv 5 gangen a 57.50, =.  
Besloten om te kijken wat de mogelijkheden via sponsoring zouden kunnen zijn en in 
ieder geval te maximaliseren tot 50, =. 
* Contributie voor 2010 blijft op 35, =  
* Kascontrole lijkt in principe akkoord als HHW competitie op 0 staat.  

- Planning 2009 is exclusief 'begroting' Huiswijncompetitie, want dat is in 
principe kosten neutraal. 

 
4: Verslag van de Secretaris:  
Aantal leden blijft rond de 60; is nu 61. Proeverijen zijn aardig druk, dus dit is een mooi 
aantal. 
 
5: Verslag van de Activiteiten Commissaris:  

- Haarlems Huiswijn Competitie (HHW): is een groot succes geweest; zie 
Haarlems Dagblad ( Fred Postma) en het feit dat de oorkondes nog steeds 
hangen! Bij Veritas zijn 50 wijnen geproefd en bij Philharmonie zijn de 
oorkondes uitgedeeld. Een ander succes hierdoor was de gesponsorde 
proeverij Bierzo. In 2009 komt een vervolg.  

- Lustrum: 25 jaar! Wordt gevierd op 15 mei 2010. Commissie bestaande uit 
Nienke de Boer, Marja Calmer, Rinus Frauenfelder, Hans Vermeiden, Paul 
Barten en Marion vd Boorn zorgen voor het programma op een prachtige 
locatie met gastspreker en bijzondere wijnen. Budget: 2000, =: 50 euro door 
HWG en 50 euro eigen bijdrage. 



- Sponsoring is en blijft lastig. Oproep aan leden: graag sponsoren aandragen! 
Voorstellen: de jubileum wijnen vragen aan importeurs en wederom 
ledenpasjes uitgeven met 10% korting bij Bacchus 

- Overig: door (te) drukke baan trekt Jos van Duin zich terug als 
Activiteitencommissaris en lid van het Bestuur.  

- Peter van Ginkel zal de HHW competitie gaan doen. 
 

6: Proefcommissie:  
- Verslag en planning van proeverijen vind je op de website 
- Programma 2009 staat ook op de website, formule blijft ongewijzigd. Pluim 

van Chris: mooie en speelse proeverijen!  
Als leden een proeverij willen organiseren, dan zijn ze van harte welkom. Idee 
van Rinus: kent iemand voor Elzas. Wordt vervolgd! 

- Procedure aanmelding en acceptatie proeverij: uitnodigingsmail-reageren-
acceptatie op binnenkomst. 2 voorwaarden: minimaal 2 leden van 
proefcommissie aanwezig en diegenen die op de wachtlijst staan van de 
vóórgaande proeverij, krijgt voorrang op de eerstvolgende ‘zelfde type’ 
proeverij. 

- Keldermeester: 1 serie geproefd. Restanten wit is op en restanten rood wordt 
vandaag opgedronken. Er zijn 4 series aangekocht: 2x Zuid Rhône, 1x 
Oostenrijk en 1x New Zeeland.  
Suggesties van leden en aankopen door leden zijn zeer welkom! 
Besteld voor 2010: Udo bewaarwijnen, Bordeaux en champagne voor lustrum. 
Wijziging opslagplaats: ipv bij Hugo in de buurt van de Tapuit. 

 
7: Bestuursaangelegenheden: 

- Vraag: is er interesse voor het gebruik van de website als informatiebron naar 
leden? Bijv: interessante proeverijen. Denk aan een rubriek: Nieuws of 
Informatie. 
Op zich een zeer interessant idee, echter het beheren van de website kost veel 
tijd. Oproep aan de leden: iemand geïnteresseerd om zich hiermee bezig te 
houden? 

 
8: Rondvraag: 

- Er is behoefte aan een kopie van de ledenlijst. Deze is op te vragen bij de 
secretaris, bovendien zal de secretaris enkele kopies meenemen naar 
proeverijen.  


