Notulen ALV 29 maart 2011
Aanwezig: Hugo Pen, Loes Pen-Berkenpas, Jan Meulenbelt, Peter van Ginkel, Paul Barten,
Marlon Witteman, Marcel Dirickx, Marion van den Boorn, Rob van Looveren, Mariska
Langeveld, Jos Duin en Ernst Kokke (notulen)
Afgemeld: Onno de Noord, Marja Calmer, Geert Uffen, Hans Vermeiden
1: Opening en vaststelling definitieve agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2: Notulen 30 maart 2010.
De notulen worden geaccordeerd.
Paul Barten vraagt n.a.v. punt 3 of er voor 2009 nog geen decharge verleend is. Jan
Meulenbelt antwoordt dat dat juist is. De kascommissie moet nog het jaarverslag van 2009 en
2010 nog controleren. Dit zal binnenkort gebeuren en dan is het aan de volgende ALV om
decharge te verlenen.
Jan Meulenbelt stelt n.a.v. punt 6 voor om een rotatieschema af te spreken in het geval er
weer een proefcommissie wordt ingesteld. Hugo Pen laat weten dat er voorlopig zonder een
vaste proefcommissie gewerkt wordt. Proefavonden worden georganiseerd op basis van
initiatieven van de leden zelf.
Paul Barten vraagt n.a.v. punt 7 hoe het afgelopen is met het erelidmaatschap van Henk
Akkermans. Hugo heeft Henk gevraagd en Henk heeft het erelidmaatschap geaccepteerd.
Hugo Pen voegt toe dat de ereleden op de website genoemd zullen worden. Verder merkt hij
op dat ereleden volgens de statuten vrijgesteld zijn van het betalen van contributie, maar niet
van het betalen van de deelnamekosten van proeverijen.
Hugo Pen deelt n.a.v. punt 8 mee dat Jan Meulenbelt bereid is gevonden aan te blijven als
gewoon bestuurslid. Hiermee is er een vijftallig bestuur. Verder is de permanente
evenementencommissie er gekomen.

3: Verslag van de Penningmeester:
Het jaarverslag over 2010 en de begroting voor 2011 worden uitgedeeld. Er ontbreekt in de
uitgedeelde stukken nog een post wijnvoorraad ter grootte van €1447,50 aan de debetzijde
van de balans. Jan Meulenbelt zal dit nakijken en corrigeren.
Toelichting mbt de post te innen contributies: er is uitgegaan van 60 leden, maar er bleken
inmiddels nog maar 51 leden te zijn. Over 2011 heb 13 leden nog niet betaald.
Rob van Looveren doet de suggestie om de huidige sterrekening om te zetten naar een
toprekening. Jan Meulenbelt zal hier naar kijken.
Toelichting mbt:
- Jaarverslag 2009 en 2010: nog geen decharge, want de controle moet nog gedaan worden
door de kascommissie.
- Begroting 2011 is akkoord.
4: Verslag van de Secretaris:
Aantal leden is ook dit jaar flink gedaald: van 51 leden vorig jaar tot 44 betalende leden op dit
moment en 2 ereleden.
Peter van Ginkel heeft een flyer gemaakt t.b.v. de ledenwerving. Het is de bedoeling deze
flyer neer te bij Gabrielle, Inge en Rob, Aloïs, mogelijk ook in winkels en wijnbars. Paul

Barten is bereid met de flyers langs een aantal wijnwinkels te gaan. De flyer is ook op de
website te vinden (onder: Wie zijn wij>Het Gilde).
Jan Meulenbelt stelt voor regelmatig een introductieproeverij te houden voor potentiële
nieuwe leden, te werven via de leden. Er wordt gesproken over het waarborgen van vereiste
niveau van wijnkennis, maar dit wordt door de aanwezigen gezien als een probleem dat zich
vanzelf oplost.

5: Verslag van de Evenementencoördinator:
- in 2010 is een aantal proeverijen gehouden. De Zuid Afrikaproeverij is niet doorgegaan ivm
onvoldoende aanmeldingen. Ook voor ‘Proeven in de geest van de vinologenopleiding’ waren
er weinig aanmeldingen. Het jubileumdiner, wijn/kaas met Betty Koster en Bordeaux
rechteroever werden goed bezocht.
- In 2011 zijn/worden de volgende proeverijen georganiseerd:
- Januari: Nieuwjaarsreceptie met ciders van Pomme d’Or
- Februari: Dat smaakt naar meer ... geld (Rinus Frauenfelder, Hans Vermeiden, Peter
van Ginkel)
- Maart: Portugees rood (Jan Speur en Peter van Ginkel)
- April: Sardinië (Marja Calmer)
- Mei: Canadese wijnen (Paul Barten). Deze proeverij zal worden gehouden op een
nieuwe locatie.
- Juni: Wijn/spijs bij Cheval Blanc (Aloïs Wijckmans)
- September: biologische/biodynamische wijnen (i.s.m Terra Vitis)
- Oktober: Oude Pomerols (Hugo Pen)
- November: Zuid Afrika, mogelijk als wijn/spijs proeverij
- December: nog te bepalen.
- Haarlems Huiswijn Competitie (HHW): is wederom een groot succes geweest.
- Jan Meulenbelt stelt voor om bij weinig aanmeldingen nog een uitnodiging aan de leden te
sturen om een introducé mee te nemen.
- Verder stelt Jan voor om de kosten van de proeverijen met €3,- te verhogen zodat de
proeverijen ook door kunnen gaan als er minder dan 18 aanmeldingen zijn. De inkoop moet
gebaseerd blijven op de aanname dat 18 leden deelnemen en €15,- betalen. Bij minder dan 10
aanmeldingen gaat de proeverij niet door. Op jaarbasis zouden de proeverijen nog steeds
kostenneutraal moeten zijn. Het voorstel wordt door de ALV aangenomen en er wordt
besloten volgend jaar te evalueren. Aangezien de uitnodiging voor de proeverij in april al
verstuurd wordt, gaat de nieuwe prijs in met de proeverij in mei.
- Tevens stelt Jan Meulenbelt voor af en toe een proeverij te laten sponsoren. Na enige
discussie besluit de ALV dit voorstel over te nemen onder de volgende voorwaarden:
De onafhankelijkheid van het HWG dient gewaarborgd te blijven, dus er mogen geen
commerciële of andersoortige verplichtingen uit voortvloeien
Leden betalen wel voor deelname, net als bij proeverijen van wijn uit de voorraad.
- Paul Barten vraagt of de wijnvoorraad nog aangevuld wordt. Dat hangt van de leden zelf af.
Budget is beschikbaar voor aankoop van nieuwe wijnen. In samenspraak met de
evenementencommissie kunnen nieuwe flights aangekocht worden.

6: Bestuursaangelegenheden:
- Marion van den Boorn is afgelopen jaar afgetreden. Hugo bedankt Marion voor haar inzet. - De ALV gaat akkoord met de benoeming van Mariska Langeveld als penningmeester en
Ernst Kokke als secretaris.

- het ophalen, afwassen en wegbrengen van de glazen brengt veel rompslomp met zich mee.
Het bestuur stelt voor om de leden bij proeverijen eigen glazen te laten meenemen.
Standaardisatie van de glazen is daarbij wel een vereiste (o.a. i.v.m het inschenken en de
proefwaarneming). Het bestuur stelt daarom voor het huidige glas (gilde bouquet 35 cl) als
standaard te gebruiken. Of de leden ook zelf een spuugbeeker en waterglas moeten meenemen
wordt later besloten. Dit is afhankelijk van de opslagmogelijkheden om de toekomstige
locatie voor de proefavonden. De huidige voorraad glazen zal deels behouden blijven voor
introducés en deels worden verkocht aan de leden.
7: Rondvraag:
- Marion van den Boorn vraagt of vastgelegd is/moet worden dat de coördinerende taken van
de proefcommissie worden overgenomen door de evenementencommissie. Bij deze is dat
genotuleerd.
- Jan Meulenbelt benadrukt dat leden de evenementencommissie kunnen benaderen met een
voorstel voor een proeverij.
- Mariska Langeveld kijkt met Peter van Ginkel naar de mogelijkheden om social media, in
het bijzonder Facebook, in te zetten voor het HWG.
- Hugo Pen vraagt Rob van Looveren om de aanwezigen bij te praten over de situatie van Inge
en vraagt Rob om Inge de groeten van het HWG over te brengen.

