Notulen ALV 25 maart 2008
Aanwezig: Jan Speur, Thijs Graaman, Loes Pen-Berkenpas, Jos Duin, Nikos Lavranos,
Nienke de Boer, Onno de Noord, Henk Woortman, Rob van Looveren, Henk
Akkermans, Richard van Dam, Jan Meulenbelt, Rinus Frauenfelder, Hugo Pen en Marion
van den Boorn
1: Opening en vaststelling definitieve agenda.
Geen toevoegingen.
2: Notulen 27maart 2007.
Geaccrediteerd.
3: Verslag van de Penningmeester:
Zie bijlage voor cijfers. Toelichting mbt :
- Jaarverslag 2007: decharge wordt verleend; kaskommissie ziet er goed uit.
Een paar aandachtspunten voor de volgende keer, om volledig inzicht te hebben:
* kosten proefavonden zijn onduidelijk. Afspraak: per proeverij krijgt Jan M. een lijst
met namen, de bonnen en eventueel de voorraadgegevens/waarde. Indien tijdens
proeverij niet betaald is worden ‘aanmaningen’ doorgeven en zal Jan M. een herinnering
sturen.
* totale ledenlijst was niet aanwezig; wordt de volgende keer wel gedaan.
* voorraadlijst was niet geheel duidelijk; met name welke flessen uit de voorraad bij
proeverijen zijn gebruikt en de waarde van zo'n fles en restwaarde voorraad; wordt de wel
volgende keer gedaan.
- Planning 2008 is exclusief 'begroting' Huiswijncompetitie, want dat is in
principe kosten neutraal.
4: Verslag van de Secretaris:
Aantal leden ligt rond de 65, exact aantal is moeilijk te bepalen, vanwege de overgang
van handmatig bijhouden versus digitaal bijhouden. Aantal blijft per jaar stabiel:
ongeveer een tiental hebben opgezegd echter een tiental nieuwen hebben zich aangemeld.
Afspraak: concreet aantal wordt dit jaar bepaald op moment van laatste contributie check
door penningmeester en secretaris.
Maximum aantal leden is tussen de 65a70. Basisvoorwaarde is Basiscursus wijnproeven.
5: Verslag van de Activiteiten Commissaris:
- Website: loopt prima
- Sponsoring: blijft lastig. Bacchus?
Uitgangspunt is: liefst in natura, bijv een proefserie.
Jos Duin is de coördinator, dus alle ideeën ( ook die van de proefcommissie) naar
hem doorverwijzen; hij sluit de deal/stemt af.
Let op: stem thema’s met proefcommissie af of plan ruim van te voren.
- Beste Huiswijn Haarlem: begint te lopen: ongeveer 20 aanmeldingen.
Waarschijnlijk was het beter om te adverteren bij de “Uitbijlage” dan bij de
zakelijke advertenties. Mail naar horeca gestuurd; HWG leden volgt nog.

Proefproces met Perswijn besproken. Verschillende categorieën zijn mogelijk, is
echter afhankelijk van de inschrijvingen.
Jury zal door HWG leden gevormd worden.
PS: Beste Haarlems Huiswijn is een succes geweest; zie krantenartikel op de website.
6: Proefcommissie:
- Verslag en planning van proeverijen vind je op de website
- Nikos Lavranos is tijdelijk afwezig door werk in het buitenland; Nienke de
Boer is nieuw lid.
- In principe afgesproken geen dubbele proeverijen te organiseren in verband
met de ruimte; het ‘staan’ tijdens de proeverijen wordt toch niet echt als
prettig ervaren.
Keldermeester: de voorraad begint te dalen; ideeën om de voorraad aan te
vullen zijn welkom. Daarnaast doet de proefcommissie een oproep aan de leden
uitgaan voor inkoop van wijnen.
7: Bestuursaangelegenheden:
- Logo is aangenomen
8: Rondvraag:
- Hugo bedankt de proefcommissie voor de mooie en verrassende proeverijen.
- Jan stelt voor dat iedereen meehelpt na afloop van proeverij; Hugo stelt voor
dat proefcommissie nog voor aanvang 2a3 leden vraagt om mee te helpen
- Rinus geeft aan dat hij wil meedenken/werken ivm het Jubileum.
Ondertussen is bekend geworden dat naast Jos Duin en Rinus Frauenfelder, Marja
Calmer, Hans Vermeiden en Paul Barten in de Jubileum commissie komen te zitten.

