
Jaarvergadering Haarlems Wijngilde,      dinsdag 21 maart 2017 

 
Aanwezig: Mariska, Johan, Renee, Bert, Joanne, Rob, Henk, Jan, Alois, Caroline, Marja, Paul, Marcel, 
Eric, Peter, Martin, Jos, Marc. 
 
Afwezig met kennisgeving: Hugo en Loes. 
 
 
 

 
1: Opening en vaststelling definitieve agenda.  
 
Vergadering wordt geopend door Jan, inspring voorzitter bij afwezigheid van Hugo (voorzitter). 
Allereerst worden Hugo en Loes geëxcuseerd, de operatie van Loes is goed verlopen. Ook wordt 
Ernst (secretaris) geexcuseerd die wegens drukke werkzaamheden niet aanwezig kan zijn. 
Aktie: Jos verzorgt een bos bloemen voor Loes  
 
De rondgestuurde agenda wordt vastgesteld, de aanwezigen hebben geen nieuwe punten in te 
brengen. 
 
2: Notulen 29 maart 2016.  
 
De notulen van de jaarvergadering 2016 wordt doorgelopen, er zijn geen op- en of aanmerkingen op 
de notulen van die vergadering. De notulen wordt door de leden akkoord bevonden. 
 
Door 1 van de leden wordt gevraagd of de Haarlemse Huiswijn competitie nog doorgang gaat vinden. 
Dit zal later in de rondvraag nog ter sprake komen. 
 
In de notulen van vorige jaar worden een aantal actiepunten benoemd. Door 1 van de aanwezigen 
wordt geïnformeerd naar de status van de punten. 

- Huur Bibliotheek: 
Er is een nieuwe eigenaar van het Rosenstock-Hussey huis. De vereniging Hendrick de Keijser 
is de nieuwe verhuurder. Voor het gebruik van de ruimte zal er niets veranderen volgens 
Gert Jan, ons aanspreekpunt. 

- Verzekeren voorraad: 
Eigen verzekering is mogelijk, ook is het mogelijk e.e.a. te verzekeren via de eigenaar van het 
gebouw (Will Beeren) waar e.e.a. ligt opgeslagen.  
Aktie: Peter v. G zal navraag doen bij gebouw eigenaar.  

- Aansprakelijkheidsverzekering: 
Hiervan heeft het bestuur reeds besloten deze weer af te sluiten, het geld is in de begroting 
voor komend jaar apart gereserveerd. 
Er zal geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten; kostbaar en niet 
nuttig.  

- Renee vragen foto’s te maken van alle wijnen; 
Tot op heden is dat niet gebeurd, Renee zegt geen bezwaar te hebben. Het plaatsen van deze 
foto’s op de website is niet eenvoudig, de inrichting van de website maakt dit een complex 
werk. Op facebook zijn deze foto’s eenvoudig toe te voegen. Vanaf heden zal Renee foto’s 
maken van de wijnen en deze op facebook toevoegen, wellicht zal er een album gemaakt 
worden op facebook met de geproefde wijnen. 

 

 



3: Verslag van de Penningmeester. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op het jaaroverzicht 2016 en de begroting voor 2017. 
 
De kascontrole commissie (Rob en Johan) hebben een controle uitgevoerd. 
Er zijn geen bijzonderheden gevonden, de administratie is helder en overzichtelijk. 
2 opmerkingen vanuit de kascontrole:  

- innen van de contributies doen in het jaar, dus vanaf januari. 
- bonnen van de proeverijen inleveren max. 1 maand na de proeverij. 

Door de leden wordt aan het Bestuur decharge verleend op de stukken van 2016. 
 
De brief inzake de contributie is verstuurd in december, echter de eerder gemaakte afspraak was dat 
deze in januari zou worden verstuurd om overloop van inkomsten te voorkomen. 
Aktie: Vanaf 2018 zal de brief inzake de contributie in januari worden verstuurd. 
 
In de cijfers 2017 e.v. en tevens in nieuwe begrotingen zal de WA verzekering los inzichtelijk gemaakt 
worden. De kosten voor de WA verzekering zullen in mindering worden gebracht op de gesponsorde 
proeverijen (gesponsorde proeverijen zijn de proeverijen welke voor rekening van het Gilde komen. 
In de afgelopen jaren is deze post altijd ruim voldoende gebleken.) 
 
Vanuit de leden wordt verzocht de begroting ruim voor de vergadering te verstrekken.  
Aktie: Henk zal de stukken 1 week voor de vergadering rondmailen. 
 
4: Verslag van de Secretaris: 
 
Jan meldt namens Ernst die afwezig is: het aantal leden in 2016 is 46 geweest (42 leden, 2 nieuwe 
leden, 2 ereleden) 
Het aantal leden voor 2017 is op het moment van de vergadering 47 (er is 1 nieuwe aanmelding in dit 
jaar) 
 
5: Verslag van de Evenementencoördinator: 
 
Door Peter, de evenementen coördinator, wordt terug gekeken op een mooi jaar 2016. 

• In het overzicht van 2016 moet een kleine correctie worden doorgevoerd: bij de proeverij 
Chenin Blanc staat Peter F genoemd als presentator/organisator, dit moet Jos zijn. 

• Na de terugblik wordt er vooruit gekeken naar 2017, deze dient als leidraad voor dit jaar 
maar is nog niet helemaal vastgesteld. 

• De kelder is in de afgelopen tijd flink aangevuld met circa 100 flessen. 

• Alois vraagt of er aankopen gedaan mogen namens het gilde, voor mooie Spatburgunder.  
De evenementen coördinator geeft aan dat dit zeker kan, mits het gekoppeld wordt aan een 
proeverij inclusief helder thema voor een proeverij vanaf 2018. 

De voorzitter stelt de vraag hoe de kwaliteit van de proeverijen wordt ervaren. 
- over het algemeen worden deze als goed ervaren 
- de kwaliteit van de proeverijen is flink omhoog gegaan 
- de gekozen afwisseling is erg leuk 
- Als idee wordt aangedragen om eigen flessen met een verhaal mee te nemen, een avond 

waarbij een aantal mensen 10 minuten over de wijn vertellen/presenteren om hem daarna 
te proeven. 

 
- Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of de 18 deelnemers voor een proeverij kan worden 

losgelaten, de grotere groepen maakt de proeverijen leuker. Aangegeven wordt dat dit nog 



niet in alle gevallen mogelijk is maar zoveel mogelijk zal worden losgelaten, immers, het 
saldo van de proeverijen is de laatste jaren positief. 

- Tevens wordt de vraag gesteld of er interesse is voor een vinologen proeverij moderne stijl 
waarbij de multiple choise weer anders is dan voorheen. Overwegend wordt hier positief op 
gereageerd.  

Aktie: Paul gaat e.e.a. voorbereiden voor 2018. 
 
 

6: Bestuursaangelegenheden: 
 
Mariska zal aftreden als penningmeester, het bestuur en leden danken haar voor haar inzet vanaf 
2010. Ernst blijft beschikbaar als secretaris voor de komende 3 jaar. Op het moment is hij weinig 
zichtbaar door zijn werk in het buitenland, echter hij doet wel allerlei taken, en doet deze uitstekend. 
Voorstel van het bestuur is om hem vrij te stellen van contributie gedurende zijn verblijf in het 
buitenland. De leden gaan akkoord. 
 
De kascontrole commissie, Rob en Johan blijft in zijn huidige samenstelling nog een jaar bestaan. 
 
7: Rondvraag: 
 
Alois geeft aan dat voor het website beheer en onderhoud mogelijk een leerling van school ingezet 
kan worden, dit zou als opdracht kunnen worden ingezet. Er wordt afhoudend gereageerd, het 
beheer van de website gaat beter in eigen beheer, zo is er het beste gevoel met de informatie en de 
manier waarop e.e.a. onderhouden wordt. 
Aktie: Jan legt Ernst e.e.a. voor 
 
Er wordt gevraagd of de presentatie van de proefavonden beschikbaar gesteld kunnen worden op de 
website. 

- De externe presentaties zijn nu helemaal niet beschikbaar, dat zou dan aan de externe 
gevraagd moeten worden. 

- Eigen presentaties beschikbaar stellen is geen probleem, echter beschikbaar stellen op de 
website is ingewikkeld met copyright etc. 

Afgesproken is om indien gewenst de presentatie zelf te vragen bij diegene die de presentatie geeft. 
 
Er wordt gevraagd of er een ledenlijst beschikbaar is, bij voorkeur met een foto in de vorm van een 
smoelenboek. De aanwezigen geven aan dat het een goed idee is. 
Aktie: Marc wil de actie voor het starten van een smoelenboek oppakken 
Aktie: Peter doet een mail uit naar alle leden om te peilen hoe de niet aanwezige leden hierover  
denken. 
 
8: Afsluitende proeverij: 
 
Door Peter, de evenementen coördinator, wordt na de vergadering een aantal mooie wijnen 
geopend om te proeven en nog na te praten.  
 


