
Notulen ALV 2005

Datum : 22-03-05

Aanwezig: Jeroen Jaspers, Jan Meulenbelt, Bas van Meegeren, Thijs Graaman, Bert den Daas, 
Marion v/d Boorn, Marja Calmer, Jan Speur, Frank Rutte

Agenda:

1 Opening en vaststelling agenda
2 Verslag vorige vergadering
3 Financieel jaarverslag 2004
4 Voorgestelde bestuurswissel
5 Begroting 2005
6 Ledenbestand/mutaties 2004
7 Van de proefcommissie
8 Beleidsvoorstel 2005/Lustrumviering/Begroting
9 Rondvraag
10 Sluiting en afsluitende borrel

1- Jeroen opent de vergadering
Behandeling notulen
2- Jan M vraagt naar voorstellen voor aankoop? Richard heeft de proefsie iets toegestuurd.
   Bert geeft aan dat je dan 12 flessen moet hebben. Heeft er niets aan gehad.

- Jan M zegt dat we bij de ALV een gratis proeverij moeten toevoegen.
 
Verder geen opmerkingen over de notulen
3- Financieel jaarverslag. : 750 € blijft over uit 2004. € 3700 in Kas

Thijs Graaman vraagt om financiën op papier. Deze zijn er (nog) niet. Wordt gemaild door 
Jan M.

De vergadering verleent décharge.

4- Bas neemt langzamerhand afscheid. Onno heeft dit deels overgenomen. 
  - Frank stopt bij de volgende ALV
  - Jeroen stopt bij de volgende ALV
Hierbij een oproep voor nieuwe mensen in het bestuur. Jan M. geeft aan bereid te zijn om een 
andere functie op zich te nemen.

5- Punt 5 wordt besproken bij 8



6- Ledenbestand is stabiel op ongeveer 60 leden

7- Proefcommissie: de proeverijen zijn veelal overtekend geweest. Goede bezetting dus

Pfalz in April
Ieder zijn fles in Mei.

Andere ideeën voor proeverijen zijn :

Temperatuurverschillen + verschillende glazen
Wijnen uit de hak van Italië
Oude Rieslings
Mishandelde wijnen
Bewaarcondities
Australië Hot-Cold
Argentinië

Er zijn 3 annuleringen geweest van proeverijen i.v.m. het feit dat het blad van hard copy naar 
e-mail is gegaan.

Tom Allesie wil weer lid worden. Jeroen zal hier achteraan gaan.

8- Lustrumviering op 18 juni (zaterdag)

Marja – moet in het kader van wijn zijn
In Haarlem en laagdrempelig

Thijs : een aantal activiteiten zodat mensen kunnen in- en uitstappen.

Bert: Huur Kraantje Lek af. Inclusief een wandeling en een uitkijk op het kopje

Jan M: Richard en Henk zijn bij Hotel Joop geweest, wellicht een leuk idee?

Jeroen: Wat willen mensen betalen. Voor een proeverij met eten? Ligt in de orde van grootte 
tussen € 35 en € 50

We zullen proberen wijnleveranciers te vinden voor sponsoring. Haarlems Dagblad benaderen 
i.c.m dit verhaal naar de leveranciers toe.

Voor proeverij, voor het eten of voor bij het toetje.



Jan M: Henk W en Chris van Estrik hebben aangegeven dat ze een boekje willen maken met 
verhalen van Chris.

Thijs: Proeverij door een bekend persoon. Dit kost erg veel geld.

Jan M: Filosoof over hedonisme iets laten vertellen.

Bert: Bijdrage zo laag mogelijk houden. € 50 is te veel, niet boven de € 35. Opkomst moet zo 
hoog mogelijk zijn.

Bas: Bepaalde onderdelen moeten gratis, wie wil dingen organiseren? Oproep doen aan de 
leden.

Jan Speur: We moeten snel reageren en dingen reserveren.
 
We zullen een mailing uitsturen over 18 juni. Men zal binnen een week moeten reageren. 
Maximumkosten zullen € 50 bedragen.. Iedereen zal worden gevraagd om iets te verzinnen.

Als men zich aanmeldt voor de lustrumviering moet men komen ook. Dit i.v.m. het 
kostenaspect voor het Gilde.

De activiteiten zullen zich concentreren rond een proeverij en een etentje in Haarlem
Bij minder dan 20 aanmeldingen zal het geheel worden afgeblazen

9- Rondvraag : geen vragen


