
Notulen ALV Haarlems Wijngilde 25 maart 2014  

 

Aanwezig: Aloys Wijckmans, Chris van Esterik, Renee du Bois, Doeke van der Molen, Paul 

Barten, Rinus Frauenfelder, Jan Meulenbelt, Mariska Langeveld, Hugo Pen, Loes Pen-

Berkenpas, Peter van Ginkel, Marlon Witteman, Jos Duin, Marcel Dirickx en Ernst Kokke 

(notulen) 

 

1: Opening en vaststelling definitieve agenda.  

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

2: Notulen 26 maart 2013.  

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3: Verslag van de Penningmeester:  

Het verslag en de begroting worden toegelicht door Jan Meulenbelt. Paul Barten stelt een 

aantal vragen naar aanleiding van het restant van de HHC van € 550,- die als winst op de 

winst en verliesrekening staat. Paul stelt dat deze € 550,- een verlies is dat gecompenseerd is 

door het restant van de HHC en dat dit bovendien een structureel verlies is. Na discussie over 

de wijze waarop dit bedrag in de financiële stukken verantwoord zou moeten worden en hoe 

het structurele verlies opgevangen kan worden stelt het bestuur het volgende voor: 

 De huur voor de proefavonden met ingang van september mee te rekenen in de kosten 

van de proeverijen. 

 De contributie per 1-1-2015 met € 5,- te verhogen tot € 40,- 

 De vergadering gaat akkoord met beide voorstellen. 

 

Paul stelt voor nog eenmaal een aangepaste versie van de cijfers (met een aanpassing in de 

verantwoording van het restant van de HCC) rond te sturen. 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel.  

 

De kascontrolecommissie (bestaande uit Jos Duin en Marcel Dirickx) heeft nog enkele 

vragen: 

Marcel vraagt of of de post ‘niet te innen contributie’ betrekking heeft op 2013. Mariska 

antwoordt dat deze post achterstallige contributies over meerdere jaren omvat. Paul stelt dat 

deze post in eerdere jaren niet was opgenomen als vordering en daarom weggelaten kan 

worden. In de aangepaste versie zal deze post vervallen. Marcel vraagt naar de stand van 

zaken aangaande de contributie van 2014. Mariska antwoord dat op een lid na alle leden 

hebben betaald. 

Marcel meldt dat de administratie keurig op orde is en dat de kascontrolecommissie daar zeer 

tevreden over is.  

Jos vraagt om een voorbeeld van mutaties in de wijnvoorraad. Peter zegt toe deze aan te 

leveren. 

De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen.  De vergadering neemt 

het voorstel over. Hugo dankt de kascontrolecommissie en de penningmeester. 

 

Naar aanleiding van de begrotingsdiscussie over het aankopen van wijnen voor de voorraad 

roept het bestuur de leden wederom op zich bij Peter te melden als ze mooie series wijn 

denken te kunnen aanschaffen. 

 

4: Verslag van de Secretaris:  



Het aantal leden is iets gedaald, van 47 in 2013 naar 45 in 2014. Het aandeel actieve leden is 

gestegen. 

 

5: Verslag van de Evenementencoördinator: 

 

- In 2013 zijn de volgende proeverijen georganiseerd: 

8 januari Rosé mousserend Bestuur 

12 februari Bordeaux flight(s) oude wijnen Hugo Pen 

12 maart Wijnen uit een gouden driehoek Aloys Wijckmans 

26 maart ALV  

9 april  Malbec van over de wereld Ernst Kokke 

7 mei Beluchten van wijn Jan Speur 

11 juni Wijn-spijs Australië: Southern Cross Peter van Ginkel 

27 augustus After Summer Drinks Bestuur 

10 september Libanese Wijn/spijs-avond Renee, Mariska, Jan Meulenbelt 

8 oktober Typisch Toscane Peter van Ginkel 

12 november Wild-diner Monique, Marion, Mariska, 

Annemiek, Renée, Jan 

10 december The sound of wine Peter van Ginkel 

Alle proeverijen zijn doorgegaan. 

 

- Haarlemse Huiswijncompetitie 2013 

Afgelopen jaar werd voor de 5
e
 keer de Haarlemse Huiswijncompetitie georganiseerd. Het 

aantal deelnemende horecabedrijven was 38, 3 minder dan het voorgaande jaar. Er werden 

109 wijnen geproefd, een record. Het keurmerk goede huiswijn werd 73 keer toegekend, 15 

keer minder dan het voorgaande jaar. Winnaar was Las Brisas 2012 Cabernet Sauvignon/ 

Merlot van Restaurant Scampi (Leverancier Wijnimport Bart). 

De Haarlemse Huiswijncompetitie stopt en zal dit jaar niet meer georganiseerd worden. Hugo 

licht de beslissing toe: na jaren van stijging van het niveau van de wijnen was er nu sprake 

van een afvlakking. Het maximum lijkt bereikt. Verder was ook het aantal deelnemende leden 

beperkt. 

Er wordt nagedacht over een alternatief, maar de ideeën zijn nog  niet uitgewerkt. 

 

 

- Peter presenteert de (voorlopige) planning voor 2014:  

14 januari Bubbels van Nederlandse bodem Ernst Kokke 

11 februari Sake Jan Meulenbelt/Vinites 

4 maart Oostenrijkse kwaliteitswijnen Paul Barten 

26 maart ALV  

8 april  Piemonte (Vino Linea Directa) Coos Verweij 

13 mei Okhuysen Jan Meulenbelt 

10 juni Wijn-spijs  Peter van Ginkel 

9 september Bourgogne wit en rood Jan Meulenbelt 

14 oktober Madeira Peter van Ginkel 

11 november Wijn-spijs  

9 december Georgië of Istrië  

 



Aloys oppert Loire als thema en wil zelf zo’n proefavond wel verzorgen. Marcel memoreert 

het aanbod van Vinites om een proefavond met Italiaanse wijnen te verzorgen. Paul vraagt of 

er belangstelling is voor een vinologenproeverij. De reactie is gemengd. 

 

- Jubileum  

Over een jaar bestaat het Haarlems Wijngilde 30 jaar. Er is een commissie nodig van ca. 5 

leden om het jubileum te organiseren. Peter roept leden op zich te melden. Rinus, Aloys en 

Doeke melden zich aan. Ernst zal een oproep aan alle leden sturen. 

 

6: Bestuursaangelegenheden:  

- Mariska van Langeveld en Ernst Kokke zijn aan de beurt om af te treden en beiden 

stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beiden worden  

met algemene stemmen herkozen. 

 

7: Rondvraag:  

Jan Meulenbelt vraagt of de leden interesse hebben om bier te proeven. Dat hebben de 

aanwezigen, mits de bierproeverij buiten de reguliere avonden gepland wordt. 

Paul vraagt of de eindbalans van 2012 in het financieel overzicht kan worden opgenomen. 

Marcel stelt voor een nieuwe kascontrolecommissie te vormen. Paul is bereid daarin zitting te 

nmen, mits de stukken een maand tevoren gereed zijn. Ook Rinus is bereid zitting te nemen in 

de kascontrolecommissie. 

 

8: Sluiting 

Hugo sluit de vergadering. 


