Notulen ALV Haarlems Wijngilde 26 maart 2013
Aanwezig: Jan Meulenbelt, Mariska Langeveld, Hugo Pen, Loes Pen-Berkenpas, , Peter van
Ginkel, Marlon Witteman, Jos Duin, Marcel Dirickx, Henk Akkermans en Ernst Kokke
(notulen)
1: Opening en vaststelling definitieve agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2: Notulen 27 maart 2012.
De notulen worden geaccordeerd.
3: Verslag van de Penningmeester:
Er zijn geen vragen of opmerkingen over jaarverslag 2012 en begroting 2013.
De kascontrolecommissie (bestaande uit Jos Duin en Marcel Dirickx) verleent schriftelijk
akkoord voor de cijfers 2012, brengt verslag uit en stelt de vergadering voor de stukken goed
te keuren en het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering neemt het voorstel over.
Marcel vraagt zich af of de voorraad niet groter dient te zijn; wederom worden de leden
aangespoord om zich bij Peter te melden als ze mooie thema series wijn denken te kunnen
aanschaffen
Hugo stelt voor een dubbele serie St Emilion verticaal aan te schaffen; de ALV is akkoord
4: Verslag van de Secretaris:
Het aantal leden is dit jaar voor het eerst weer gestegen van 46 vorig jaar naar 47, ondanks
een aantal opzeggingen. We zijn gelukkig met het aantal leden; de leden nu zijn actief en
enthousiast. De proeverijen zitten vol. Voor echt geïnteresseerde wijn liefhebbers is altijd
plek.
Sinds begin van het jaar is er een nieuwe website.
5: Verslag van de Evenementencoördinator:
- In 2012 zijn de volgende proeverijen georganiseerd:
10 januari
Blanc de Blancs
14 februari
Bordeaux 2000
13 maart
Hongaarse wijnen door
27 maart
ALV
10 april
Movie Night met …. Bottle Shock
8 mei
Mas de Daumas Gassac vs. Bordeaux
12 juni
Cheval Blanc
11 september
Duitse wijnen
9 oktober
Port
13 november
La Mangialonga
11 december
Zuid-Rhône
Alle proeverijen zijn doorgegaan.

Bestuur
Jan Speur en Nikos
Atilla Szunomár (LUH)
Jan & Peter
Aloys
Aloys
Ernst Kokke
Will Beeren & Peter
Jan & Peter
Jos

- Haarlemse Huiswijncompetitie 2012
Nieuw dit jaar is het keurmerk voor goede huiswijn. Aan 88 wijnen toegekend.
Deelnemers
41 Horecabedrijven
Wijnen
102

Winnaar
Las Cañas 2009, Restaurant Variee, Leverancier Sligro
We informeren de leden binnenkort over de planning van de 5e! HHC 2013 support wederom
gaarne gewenst, het succes groeit.

- In 2013 zijn/worden de volgende proeverijen georganiseerd:
8 januari
Rosé mousserend
12 februari
Bordeaux flight(s) oude wijnen
12 maart
Wijnen uit een gouden driehoek
26 maart
ALV
9 april
Malbec van over de wereld
7 mei
Wijn en behandeling aan tafel
11 juni
Wijn-spijs Australië: Southern Cross
10 september
Pinot Noir of Syrah?
8 oktober
Typisch Toscane
12 november
Wild-diner
10 december
Sherry en een hapje?

Bestuur
Hugo Pen
Aloys
Ernst
Jan Speur
Peter
Peter
Aloys, Monique, Renee

6: Bestuursaangelegenheden:
- Peter van Ginkel is aan de beurt om af te treden en is herkiesbaar. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. Peter wordt met algemene stemmen herkozen.
- Het bestuur stelt voor Jan Meulenbelt te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter. De
ALV neemt dit voorstel over.
7: Rondvraag:
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

