Notulen ALV, 27 maart 2007
Aanwezig: Jan Speur, Marja Calmer, Thijs Graaman, Loes Pen-Berkenpas, Jos van Duin,
Henk Woortman, Nikos Lavranos, Rob van Looveren, Jan Meulenbelt, Hugo Pen en Marion
van den Boorn.
1: Opening en
vaststelling
definitieve agenda

2 punten toegevoegd:
- Mutaties bestuur
- Bijdrage HWG wijn/spijs avonden

2: Notulen ALV 2006

Geaccrediteerd.

3: Financieel
jaarverslag 2006

- 10 leden nog niet betaald over 2006 ondanks herhaald verzoek.
- Penningmeester zal: ‘Mijn Postbank’ site aanvragen.
- Decharge wordt verleend op voorwaarde dat de Kascontrole nog
voor het eind van de maand is uitgevoerd door de heren Woortman
en van Dam. Decharge is inmiddels verleend.
Zie bijlage voor cijfers.
- Resultaat over 2006 ongeveer quitte met een vermogen van ± 4100
euro, leden ± 60 (inclusief gezinsleden).
- Voor 2007 wordt wederom een neutraal resultaat verwacht op basis
van huidig beleid. Vandaar ook voor 2008 geen verhoging
lidmaatschapbijdrage.
- We houden dit jaar iets over (indien voorstellen inz. subsidiering
worden aangenomen, en na extra kosten door website). Er wordt
weer een voorziening lustrum getroffen.
- Voorraad: in kaart en overgedragen door Bert, nu in beheer bij
Hugo. Waarde nog niet opgegeven ter controle met de balans.
De Keldermeester (Onno) levert jaarlijks de Voorraadlijst met aantal
flessen én hun waarde af bij de Penningmeester; de waarde wordt nu
geschat op ± 2200 euro.
Het Proefcommissielid dat een proeverij organiseert levert steeds per
proeverij een volledige kosten/baten opgave af bij de
penningmeester, inclusief gedronken wijnen uit voorraad.

4: Bestuur
-aangelegenheden

- Vergaderdata proefsie en bestuur is 2x per jaar: 1x voor de ALV en
1x in het najaar, met aansluitend het etentje.
- ALV verslag komt 2x per jaar: 1x binnen een maand na de ALV en
dan nog een keer samen met de agenda en uitnodiging voor de
volgende ALV.
- De HWG bijdrage voor het jaarlijkse etentje van proefcommissie
en bestuur is gesteld op 35 euro per persoon.
- Vanaf 2008: geen 10tjes-lid meer voor partner, immers, deze
korting was ivm. het boekje. Nu met site definitief vervallen.
- Kosten proeverijen: moet jaarlijks kostenneutraal zijn,
- komt neer op ongeveer 14 euro per persoon per keer.
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geldt voortaan ook voor Wijn/Spijs avonden.
geldt niet voor de Nieuwjaarsproeverij en ALV-proeverij, die
worden volledig gratis gehouden. (zie verder notulen)

HWG bestuur heeft twee aandachtspunten voor dit jaar:
- 1 - de niet-actieve leden meer betrekken
- 2 - het HWG meer ‘op de kaart’ zetten
Ad.1. Daarvoor is als eerste initiatief de website ontwikkeld:
www.haarlemswijngilde.nl Webmaster: Jan Speur.
De website is een goed medium voor interne en externe
communicatie. Huidige mogelijkheden:
- informatie over de proeverijen: verslagen en nieuwe thema's
- leden van het bestuur en proefcommissie
- HWG statuten.
- aanmeldingen voor nieuwe leden, via
secretaris@haarlemswijngilde.nl
- inschrijvingen proeverijen: uitnodiging gaat via de mail en vanaf
dan is ook het inschrijfformulier op de website beschikbaar.
Bedoeling is om iedereen een gelijke kans te geven aan proeverijen
mee te doen.
- makkelijk bereikbaar voor iedereen, dus eventueel ook voor de
niet-actieve leden
- mogelijkheid voor sponsoring wijnhandelaren
- mogelijkheid voor een ideeënbus
Tip: ga eens op de site kijken!
Ad. 1. Als tweede initiatief is gekozen voor 2 GRATIS proeverijen
per jaar: de Nieuwjaarsproeverij met bijv. een gesponsorde
Champagne proeverij en de proeverij ná de ALV, met bijv. flessen
uit eigen kelder.
Ad. 2. In het kader van de upgrading van ons imago zijn de volgende
ideeën geopperd:
- meer Master-classes
- vaker een externe spreker van uitzonderlijke klasse
- marketing van het Gilde tbv sponsoring
- website image upgraden, door interessante informatie links,
door sponsoring wijnhandelaren.
- per lidmaatschap één gratis bon voor proeverij
- uit sponsoring bijdrage leveren voor specifieke proeverijen
en/of andere wijn-proef-activiteiten
Per direct is besloten om de aanstaande april proeverij uit te breiden
naar 30 personen om zo tegemoet te kunnen komen aan de
uitgebreide interesse.
Oproep:
Andere ideeën hetzij voor gebruik van website (leuke, persoonlijke
verhalen, interessante informatie links), hetzij voor het ‘upgraden’
van het HWG, zijn van harte welkom bij het bestuur.
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Mutaties:
- Proefcommissie: Bert den Daas treedt af en gezien zijn jarenlange
bijdrage namens proefcommissie en bestuur tot erelid benoemd.
Daarmee altijd welkom op proeverijen.
- Mutatie bestuur: Jos van Duin treedt tot het bestuur toe met als
voornaamste taken:
- het actief begeleiden van het “upgraden” van het HWG, cq.
sponsoring of anders gezegd de interne en externe
communicatie.
- coördinator van activiteiten anders dan proeverijen.
5: Proefcommissie

- 2006 proeverijen staan op de website,
- 2007 ontwikkelt zich gaande het jaar
- Oproep aan de leden om te komen met leuke en lekkere ideeën
voor de Wijn/Spijs avonden in juni en december.

6: Rondvraag

Start blind proeverij!
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Winst en Verliesrekening
Inkomsten
Contributies

2006
1810

Uitgaven
Algemene en bestuurskosten
Proeverijen
Huur

750
640
440

Overschot/tekort

-20

Vermogen:
Voorraad
Sterrekening
Rekening Courant
Totaal
Begroting
Inkomsten
Contributies

2200
1130
810
4140
2007
2020

Uitgaven
Algemene en bestuurskosten
Proeverijen
ALV & Nieuwjaars proeverij
Huur
Website

750
0
400
440
150

Overschot/ tekort

280
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