Notulen ALV, 28 maart 2006
Aanwezig: Loes en Hugo, Marja, Henk A, Marion, Thijs, Onno, Bert, Jan S, Jeroen, Frank en
Jan M.
1:Mededelingen

gb

2: Notulen vorige
keer

Onno vraagt of er iets uit de sponsoring is gekomen. Jeroen heeft het
HD benaderd, niets van gehoord.

3: Administratie

Financiële status: Vermogenspositie is prima in orde. 3000 minder
liquide ivm met het lustrum. Dit mocht € 50 per lid zijn.
Begroting is positief; kleine plus elk jaar. Jeroen zegt dat van de
reserve (4000€) de helft wijn gekocht mag worden. Jan geeft aan dat
een aantal leden voor € 300 wijn mogen kopen om een flight te
hebben voor een volgende proeverij.
Thijs vraagt wat € 870 nog te betalen is. Dit is geld dat Jan zelf heeft
voorgeschoten.
Kascontrole van Richard en Henk. Er is decharge verleend.
Ledenbestand: Ledenbestand is stabiel op 60 leden. Er is geen
ledenstop, pas bij 70 mensen wordt dit nader bekeken. Afhankelijk
van het bezoek van de proeverijen.

4: Bestuurs
-aangelegenheden

Bestuurswissel: Jeroen wordt vervangen door Hugo en Marion
vervangt Frank.
Jeroen geeft aan de volgende dingen bereikt te hebben: Nieuwe
locatie, ledental stabiel en een losser karakter van de proeverijen en
het wijn en spijsgebeuren.

5: Proefcommissie

Bert geeft aan volgend jaar te willen stoppen met zijn activiteiten voor
het Gilde.
Proeverijen Juni en December worden gesponsord. Rest van de
proeverijen moet kostendekkend zijn.
Verslag proefsie volgt via Marja.
Jan M. Juni en Dec. Zijn leuke evenementen om breed te etaleren.
Veel mensen uitnodigen en er centrale evenementen van maken.
Wijnaankoop: Henk vraagt of dit voor nu of voor later is. Jan M zegt
dat dit een zaak is van de proefsie. Jan S vindt dit ook een goed idee,
waarop Onno aangeeft dat het bewaarwijnen moeten zijn en dat
daarbij de opties beperkt zijn.
Jan M vraagt of het ook duurdere wijnen mogen zijn, Onno geeft aan
dat we daar niet bang voor zijn en dat het dan ook minder flessen
mogen zijn.
Hugo kan eventueel voor opslag van de wijn zorgen.
Jan M. vraagt om of de proefsie richtlijnen kan opstellen:
1Proeverij moet een complete serie zijn

2Budget is 300€ x 4
3Na overleg met de proefsie
Diegene die de wijn heeft aangekocht mag dan ook de avond
volspreken. Jan S geeft aan dat dit ook het voordeel heeft dat men er
dan over nagedacht heeft.
6: Rondvraag

- Hugo: We moeten iets extra’s doen voor de leden om slapende leden
te activeren.
Thijs: Er zullen altijd wel leden blijven die nooit zullen komen.
Onno: geeft aan dat het boekje een echte ledentrekker was
- Jan M: geeft aan dat het overzicht van proeverijen ruim van te voren
bekend moet zijn.
Jan S Er zullen meer evenementen moeten komen
- Henk A: Hoeveel geld gaan we reserveren want over 5 jaar is het 25
jarig bestaan, misschien nu al € 500 per jaar reserveren?
- Hugo Wat gaan we over 5 jaar proeven?
Onno geeft aan dat dit betekent dat leden van nu sparen voor de leden
van later. Dit klopt en is prima.
-:Onno: geeft ook aan dat het gezinslidmaatschap aan zijn doel voorbij
gaat. Dit zal worden besproken in de bestuursvergadering
- Thijs vraagt wat het beleid is t.a.v. de verkoop van wijn tijdens de
proeverijen. Hugo geeft aan dat we daar enige terughoudendheid in
moeten betrachten en wellicht wel projectmatig kunnen doen.
Henk geeft aan dat als je dit gaat doen je ook omzetbelasting zult
moeten betalen, dit kan dus niet.
Jan M. We zouden wel iets meer die richting op kunnen maar zullen
dit bespreken in de bestuursvergadering. De contributie blijft
overigens gelijk.
- Jan S vraagt of het moment van de ALG wel goed is, moet dit niet
gelijk met de nieuwjaarsreceptie. Wordt besproken in de
bestuursvergadering.
- Hugo vraagt over de status van het maken van het boekje door Henk
W en Chris van E. Jan geeft aan dat Henk er geen zin in heeft en dat
hij een aantal A 4tjes heeft gekregen van /Chris. Hugo zegt dat we hier
wellicht iets mee kunnen op het 25 jarig jubileum.
- Jan M: Het etentje van de proefsie en oud/nieuw bestuur is op 4 april
bij Lambermont. Omdat de afgelopen 2 jaar niets was georganiseerd,
zal de bijdrage van het HWG deze keer verhoogd worden tot 40 € pp.

