Notulen ALV 30 maart 2010
Aanwezig: Hugo Pen, Jan Speur, Thijs Graaman, Loes Pen-Berkenpas, Nienke
de Boer, Jan Meulenbelt, Peter van Ginkel, Paul Barten, Marlon Witteman, Marja Calmer,
Marcel Dirickx, Hans Vermeiden en Marion van den Boorn
Afgemeld: Onno de Noord
1: Opening en vaststelling definitieve agenda.
Geen toevoegingen.
2: Notulen 31 maart 2009.
Geaccordeerd.
3: Verslag van de Penningmeester:
Zie bijlage voor cijfers. Toelichting mbt:
- Jaarverslag 2008: decharge verleend.
- Jaarverslag 2009: nog geen decharge, want de controle moet nog gedaan worden door de
kascommissie, bestaande uit: Henk Woortman en Peter van Ginkel.
- Begroting 2010 is akkoord..
4: Verslag van de Secretaris:
Aantal leden is flink gedaald: 11 afmeldingen en 4 nieuwe. Totaal is 51 leden.
Afgesproken is om actiever nieuwe leden te gaan zoeken. Voorwaarde blijft wel kennis van
wijn. Marja Calmer zal het opnieuw onder de aandacht brengen bij Gabrielle, Inge en Aloïs.
Ook er is gedacht aan het maken van een flyer om bij bovengenoemden achter te laten.
5: Verslag van de Activiteiten Commissaris:
-Haarlems Huiswijn Competitie (HHW): is wederom een groot succes geweest. Goede
organisatie! Haarlem Zomer/Winter Culinair is bang voor competitie!
Sponsoring door Vigh en Kon. Ned. Horeca Bond, afd. Haarlem: 500,= voor kosten 2008 en
2009.
Kantteken geplaatst door J. Speur: wordt geen speelbal voor commerciële belangen. En HHW
moet kostenneutraal blijven.
Tevens opmerking over wat in de statuiten van het HWG staat: ‘onafhankelijke organisatie’,
‘leden voorop’ en ‘inzettend voor algemeen belang’
- Lustrum: 25 jaar! Organisatie loopt goed, inschrijving gaat wat moeizaam. We gokken op 40
inschrijvingen.
(PS: het is een reuze geslaagde avond geworden, met heerlijke wijnen en prachtige anekdotes)
6: Proefcommissie:
Zie verslag 2009 op de website.
- Proeverijen lopen goed, alleen de wijn&spijs in december is lastig. Wellicht is de timing niet
handig; voor 2010 hebben ze een verrassing voor ons!
- Vooraad staat ook op de website. Oproep aan de leden: ideeën voor thema’s proeverijen en
aankoop bewaarwijnen zijn welkom.
7: Bestuursaangelegenheden:

- Rooster voor aftreden is 3 jaar. Jan Meulenbelt en Marion van den Boorn zijn van plan in
2010 te stoppen en voor Hugo Pen loopt de termijn in 2012 af.
- Peter van Ginkel is nieuwe lid van het bestuur, met als functie: activiteitencommissaris.
- Henk Akkermans krijgt erelidmaatschap aangeboden.
HWG statuten worden door bestuur bekeken voor eventuele wijzigingen mbt het doel, zie
hierboven en uitzoeken wat de definitie is van erelid ( roem eeuwige eer) en lid van
verdienste. ( 1 jaar gratis lidmaatschap)
PS: Mariska Langeveld zal Jan Meulenbelt opvolgen en Ernst Kokke Marion vd Boorn.
8: Rondvraag:
- Jan S: hoe omgaan met 4 tallig bestuur? Zouden in principe meer moeten zijn.
- Marja stelt een permanente evenementen commissie voor. Indien akkoord, let wel op het
afstemmen van data met de proefcommissie. Voorstel leden: Rinus en Hans, samen met
Peter?
- Marcel: zit voorzitter proefcommissie ook in bestuur? Nee, maar proefcommissie legt wel
verantwoording af aan bestuur.
Statuten: in principe hoort van elke commissie een afgevaardige in het bestuur te zitten.

