
Notulen ALV Haarlems Wijngilde 24 maart 2015  

 

Aanwezig:  

Leden: Rob van Looveren, Doeke van der Molen, Rob Melis, Jos Duin, Loes Pen, Paul 

Barten, Rinus Frauenfelder, Marlon Witteman, Marcel Dirickx, René du Bois, Chris van 

Estrik, Alois Wijckmans en Henk Akkermans 

Bestuur: Mariska Langeveld, Hugo Pen, Peter van Ginkel en Jan Meulenbelt (notulen) 

 

1: Opening en vaststelling definitieve agenda.  

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

2: Notulen 25 maart 2014.  

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3: Verslag van de Penningmeester:  

- Mede op verzoek van de KCC worden door Mariska de Grootboekrekeningen 

toegelicht die op het overzicht gebruikt worden. Vervolgens worden de verschillende 

bedragen op de Verlies en Winst rekening 2014 toegelicht.  

- Mariska licht vervolgens de Begroting 2015 toe die weinig afwijkt van de cijfers 2014. 

De ALV gaat zonder verdere op of aanmerkingen akkoord. 

 

De kascontrolecommissie, voor dit jaar bestaande uit Paul Barten en Rinus Frauenfelder stelt 

voor het bestuur decharge te verlenen. Paul licht de bevindingen en aanbevelingen die door de 

KCC gedaan zijn toe aan de leden. Twee specifieke punten van aandacht cq. voor verbetering 

vatbare zaken worden toegelicht; 

- de aansluiting van de V&W cijfers met de beginbalans en  

- de post huur waarvan in de boekingen weinig is terug te vinden.  

De aanwezige leden nemen na een stemming, waarbij blijkt dat een aantal leden behoefte 

blijkt te hebben aan deze transparantie, beide voorstellen alsmede het decharge voorstel over.  

 

Hugo dankt de kascontrolecommissie en de penningmeester voor hun inspanningen en 

specifiek de KCC voor haar positief-kritische houding. 

 

4: Verslag van de Secretaris:  

Het aantal leden is wederom gedaald, van 45 in 2014 naar 40 in 2015 (inclusief 2 ereleden).  

Marlon vraagt aandacht en daadkracht voor het al jaren durende teruglopen van het ledental. 

Henk Woortman licht toe dat hij in eerdere jaren het woord vroeg op wijnavonden bij slijters 

en cursussen als de Vinologen. Het aanbod destijds was dat introducees en nieuwkomers zo’n 

avond voor 10 Euro mogen bijwonen. De deelnemers ontvingen van het Gilde informatie en 

een voucher ineen. Doeke stelt voor om op SWEN 3 avonden bij Okhuysen, Grand-Cru en 

anderen actief te gaan werven. Samen met Alois zal Doeke actie ondernemen richting 

organisaties die wijn cursussen geven. 

De ALV gaat akkoord met de sponsoring van introducees en nieuwkomers met zo’n 

informatie voucher zodat ze voor 10 Euro een avond op proef kunnen proeven. Nieuwkomers 

en introducees zullen voorrang krijgen op leden (en specifiek op bestuursleden die hiertoe zo 

nodig van hun deelname afzien.) 

 

 

 



 

5: Verslag van de Evenementen Coördinator: 

- Peter licht het verslag over 2014 en de planning voor 2015 toe  (zie separaat overzicht) 

Over 2014 valt weinig meer te zeggen dan dat alle proeverijen doorgingen en een 

succes waren. 

- Voorraad en mutaties (zie separaat overzicht) 

De voorraad is afgenomen met Bourgogne Wit en toegenomen met flights Barolo en 

Bourgogne Rood. 

- Jubileum; de voorbereidingen zijn in volle gang, we zullen zsm. nadere mededelingen 

doen. Wel staat al vast dat de viering van het 30 jarig bestaan van het Gilde op 30 Mei 

in de avond in Haarlem zal plaatshebben.  

- Haarlem Wijnstad. 

Hugo licht toe dat, nadat we gestopt zijn met de Huiswijn Competitie, de Horeca en 

anderen hebben bepleit dat het HWG herstart dan wel op andere wijze activiteiten gaat 

ontwikkelen ter meerdere eer en glorie van Haarlem als Wijnstad. We hebben een 

gesprek gehad met Esther Brasser, Directeur City Marketing ten kantore van Vinites. 

Esther vertelde dat onze ideeën rond Haarlem Wijnstad wonderbaarlijk goed 

aansluiten op de kernwaarden van Marketing Haarlem: Authentiek, Innemend en 

Inspirerend. Uiteraard hadden we associatie met alle drie waarden maar toch het 

meeste met nummer 2. Binnenkort zullen we een gesprek arrangeren met de nieuwe 

voorzitter van de Horecabond Haarlem, Falco Bloemendal, de directeur van Stayokay 

in Haarlem-Noord. Idee is om ook hem actief te betrekken bij onze ideeën tbv. het 

benodigde draagvlak bij de Horeca. Fred Postma, voormalig Haarlems Dagblad en 

marketingman Haarlem, zal ook betrokken blijven bij onze initiatieven.  

 

6: Bestuursaangelegenheden:  

Verkiezing nieuwe bestuursleden: De termijn voor bestuursleden is in de statuten bepaald op 

3 jaar. De termijn van onze voorzitter Hugo Pen loopt dit jaar af. Hugo stelt zich herkiesbaar. 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  

Mariska Langeveld wenst haar Penningmeesterschap op te geven maar wil wel Bestuurslid 

blijven. Henk Akkermans stelt zich kandidaat voor het penningmeesterschap. 

- Hugo wordt met algemene stemmen herkozen. 

- Henk wordt met met algemene stemmen gekozen. 

Overig: geen verdere aangelegenheden. 

 

7: Rondvraag:  

Peter wil graag de reislustige leden inzetten bij het opbouwen van de voorraden cq flights van 

toekomstige proeverijen. Zo heeft hij momenteel nog ‘gaten’ in de Bordeaux serie Linker 

oever. Peter licht toe dat het vooral niet de bedoeling is dat leden deze wijnen om de hoek 

gaan kopen. De gezochte wijnen zullen op de site geplaatst worden maar ook zal er een apart 

mailtje aan besteed worden beiden inclusief het proces(je) van wie, wat, hoe, etc. 

 

8: Sluiting 

Hugo sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen. 


