Notulen ALV Haarlems Wijngilde 29 maart 2016
Aanwezigen: Chris van Estrik, Marlon Witteman, Paul Barten, Rob Nelis, Mariska
Langeveld, Johan Reemer, Loes Pen, Jos Duin , Jan Wijn, Peter Fransen, Peter van Ginkel,
Jan Speur, Henk Akkermans, Hugo Pen en Jan Meulenbelt.
Namens het Bestuur aanwezig: Hugo, Peter v G, Henk, Mariska en Jan M.
1: Opening en vaststelling definitieve agenda.
Hugo opent de vergadering en stelt vast dat er een quorum is om tijdens deze ALV besluiten
te kunnen nemen namens het Gilde. Verder stelt hij vast dat er op voorhand geen behoefte is
om aan deze agenda punten toe te voegen. Hugo meldt dat Ernst Kokke zich heeft afgemeld
wegens zakelijke activiteiten in Parijs en heeft Jan verzocht wederom de Notulen te
verzorgen.
2: Notulen 24 maart 2015.
In de notulen wordt gerept over de ziekte van Rinus, de voorzitter meldt dat hij contact heeft
gehad en dat de gezondheid weer goeddeels is hersteld maar de interesse voor de
proefavonden is afgenomen. Wel heeft Hugo Rinus uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie
maar daaraan heeft hij geen gehoor gegeven.
Paul merkt op dat het hem sterk lijkt dat Henk Woortman destijds ook afreisde naar de
Vinologen Vereniging om leden te werven; waarvan acte.
Verder geen op en aanmerkingen waarop de Voorzitter de Secretaris dankt voor de door Jan
uitgewerkte Notulen.
3: Verslag van de Penningmeester:
- Jaarverslag 2015
Henk Akkermans: we hebben in 2015 een goed jaar gehad en hebben geld overgehouden tov.
de begroting. De door het Bestuur gesponsorde proeverijen zijn goedkoper uitgevallen dan
begroot. Verder bleef er geld over vanuit het Lustrum budget en de proeverijen. Peter Fransen
vraagt daarop naar de doelstelling bij de proeverijen, Peter van Ginkel bevestigt dat het de
bedoeling is dat de proeverijen budget neutraal afgesloten worden op jaarbasis, eea inclusief
de huur van de ruimte. Het is geen doel om winst op de proeverijen te maken.
Het aantal betalende leden in 2015 bedroeg 37, voor 2016 rekenen we met 43 betalende leden.
De balans van 2015 was positief 5008 Euro, we zijn gezond. Op wat kleine afwikkelposten na
is de penningmeester klaar met 2015.
- Decharge Kas Controle Commissie 2015
De Kas Controle Commissie bestond dit jaar uit Paul Barten en Rob Nelis. Paul doet verslag
van de Controle zoals recent verricht bij Henk. De KC is gaarne accoord met de nette en
overzichtelijke boekhouding en heeft geen inhoudelijke op en aanmerkingen mbt. de
jaarcijfers. Wel heeft de KC een tweetal verbetervoorstellen, te weten:
1. Vooruit ontvangen Contributies. Het is onoverzichtelijk als er allerlei overlopende
contributieposten zijn. Daarom is het voorstel om de Contributies in het jaar zelf te
innen en zo ook de contributiebrieven per 2 Januari te versturen. Op de site en in de
aankondiging van de december proeverij kunnen we voortaan adresseren dat
opzeggingen voor 1 Januari gedaan moeten worden, maar dan in positieve
bewoording. Het voorstel wordt met algemene instemming aangenomen.
2. Organisatie Proeverijen. De KC stelt voor de organisator verantwoordelijk te maken
voor de financiën en zo de penningmeester te ontlasten. Afstorten batig saldo naar de
penningmeester en ontvangst van tekort van Penningmeester. Peter v G. meldt dat er

ter zake van voorraden en bonnetjes toch issues zullen blijven. Peter van Ginkel, vaak
de organisator, is niet accoord. Het voorstel wordt niet aangenomen.
De KC stelt –op basis van de controle- de ALV voor Decharge aan het Bestuur te verlenen
voor de Jaarcijfers 2015 zoals opgesteld door de Penningmeester. Dit voorstel wordt met
algemene stemmen aangenomen.
Hugo bedankt de leden van de KC voor hun controle en de ingebrachte verbeterpunten.
- Planning en Budget 2016
Henk licht de Begroting voor 2016 toe waarbij rekening is gehouden met een iets groter
budget voor het Bestuur om proeverijen te sponsoren vanwege de Nieuwjaars receptie/
proeverij, de ALV en Nazomer Augustus bijeenkomsten. Peter Fransen stelt voor de 200 euro
Bestuurskosten naar 0 te brengen omdat daar niet steeds gebruik van gemaakt wordt. Het
Bestuur is daarmee niet accoord omdat anders een ALV machtiging om algemene kosten te
maken ontbreekt. Daaronder vallen onvoorziene bloemetjes en flessen wijn voor hen die ziek
zijn of het HWG een dienst hebben verleend. De ALV wordt verzocht de begroting voor
2016 te accorderen hetgeen vervolgens met algemene instemming geschiedt.
4: Verslag van de Secretaris:
- Leden 2015 / Leden 2016
Conform de contributies is het aantal betalende leden over 2015 uitgekomen op 37 en is de
planning voor 2016 43 leden; er zijn aan het eind van 2015 nog een aantal leden bijgekomen.
Een en ander daarmee nog los van de 2 ereleden.
- Overig
Verder geen opmerkingen vanuit de Secretaris.
5: Verslag van de Evenementencoördinator:
- Verslag van Activiteiten 2015
Peter doet verslag over 2015
Januari
Lisette
Italië Bubbels
Februari
Nardi/ Le Cien Blanc Assortiment
Maart
Marlon en Paul
Conform Vinologen proeven
April
Alois en Sjimona
Loire
Mei
Hugo
Bordeaux Verticaal
Mei
To Amuse
Jubileum diner
Juni
Marlon, Rob, Peter 3 op een rij Super, Discounter en Slijter
September
Nienke Gossen
Slovenië
Oktober
Doeke
Valtellina
November
Johan en Carolien
Wijn Spijs Aziatisch
December
Peter van G
Bordeaux RO, 2004/5
Alle proeverijen zijn dus afgelopen jaar doorgegaan en waren merendeels ‘overbezet zodat
dubbele flights zijn aangeschaft.
-

Planning Activiteiten 2016
Januari
Peter & Hugo
Bubbels van buiten Europa
Februari
Henrico van Lammeren Italië volgens Vinites
Maart
Peter van G
Spanje
April
Hongarije
Mei
Doeke en Jos
Chenin Blanc
Juni
Truffels
Wijn Spijs
e
Verdere ideeën richting 2 helft van het jaar zijn:
Napa Valley, Pinot uit alle windstreken, Wijn Spijs November: de Chileense Keuken, Shiraz.

- Voorraden
De voorraden zijn al jaren punt van discussie geweest op de ALV’s maar ook binnen het
bestuur. Evenwel, na een geslaagde December proeverij met 2004 en 2005 wijnen uit
voorraad werd het duidelijk dat het hebben van een voorraad toch zo zijn voordelen kan
hebben. Was de voorraad over 2015 al toegenomen in aantal flessen en waarde, in 2016
hebben we nog een aantal thema’s aangeschaft om op te leggen en te zijner tijd op proeverijen
uit de voorraad te trekken.
Zo hebben we onder andere in veelal dubbele flights aangeschaft:
Horizontaal: Toscane, Piemonte en Sicilie, Pinot Noir, Bordeaux Rechter oever
Verticaal: Bourgogne, Barolo en Bordeaux
Een en ander brengt de huidige voorraad op ongeveer 3700 euro aan waarde.
- opslag
De grotere voorraad aan wijnen bracht ons een nieuwe uitdaging; de opslag bij Jan Willem
Voskamp is daartoe niet geschikt. Peter van Ginkel heeft de huidige voorraad opgehaald en
thuis in de gang staan. Hugo krijgt instemming op het voorstel om JW Voskamp namens het
HWG een mooie fles wijn cadeau te doen (budget Bestuurskosten).
Peter heeft inmiddels de toezegging dat we de HWG wijnen in de opslag te Crucqius bij Le
Grand Cru mogen neerleggen. Ook Johan Reemer stelt zijn kelder beschikbaar voor de opslag
van het Gilde, waarvoor dank.
Ook de verzekering van de opslag is een punt van aandacht. Henk weet dat deze verzekering
op zich niet heel kostbaar is; Henk schat zo tussen 50 en 100 euro per jaar. De ALV geeft het
Bestuur toestemming een en ander uit te zoeken en zo mogelijk te regelen, mits de kosten
overzichtelijk blijven
- Haarlemse Huiswijncompetitie
Peter Fransen en Doeke van der Molen hebben laten weten initiatief te willen nemen voor het
voortzetten van de Haarlemse Huiswijn Competitie. Recent is een mail rondgegaan naar de
leden met de oproep zich te melden indien bereid mee te werken. Op deze mail is met mitsen
en maren door een klein aantal leden gereageerd. Voorkeuren en voorbehouden, hulp niet
breed toegezegd. Hugo stelde dat commitment nodig is omdat eerdere HHC’s voornamelijk
door Peter van Ginkel gedragen werden met hulp van hem en Jan maar dat dat ook reden was
te stoppen. Hugo heeft toegezegd de communicatie met de media op zicht te nemen, Peter
heeft toegezegd de kennis en kunde inzake de organisatie met beide initiatiefnemers te delen,
Jan heeft toegezegd de sponsoring van het evenement weer op te nemen. De beide heren
initiatiefnemers in spe, beraden zich nog.
6: Bestuursaangelegenheden:
- Verkiezing nieuwe bestuursleden:
De termijn voor bestuursleden is in de statuten bepaald op 3 jaar. Jan Meulenbelt en Peter van
Ginkel zijn aan de beurt om af te treden. Beiden stelden zich al eerder dit jaar officieel
herkiesbaar. Tegenkandidaten konden zich voor 18 maart kunnen melden bij het bestuur. Er
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Peter en Jan zijn onder applaus van de aanwezigen
voor de volgende 3 jaar herbenoemd, waarvoor dank.
- Overig.
- Jan: Als leidraad contributie nieuwe leden: 40 euro per jaar aan contributie is 10 per
kwartaal, die betalen dan voor de volle kwartalen nog te gaan.
- Jan: is het een idee om Oud leden in het bestand te houden om zo contact te houden:
afgewezen op gronden van niet haalbaar en gewenst

- Jan: Mede op verzoek sommige leden zoals Marja, zullen we grotere glazen aanschaffen?
De ALV oordeelt dat indien eea gesponsord wordt dat prima is, indien dat extra kosten met
zich meebrengt: neen, dan doen we het met de INAO kristallen glazen die we hebben.
- Jan: Er zijn bij ons als bestuurders klachten binnengekomen van leden inzake gulzige leden
die tijdens proeverijen bijschenken en inzake leden die door de proeverij presentator heen
kakelen. Jan Speur constateert dat de mores bij proeverijen niet aan alle leden bekend is. Het
zelf corrigerend vermogen is afgenomen. Toezien van een ieder en met enige daadkracht
zaken bijsturen door leden daar individueel op aan te sturen lijkt het devies. De leden praten
wel steeds over het onderwerp, de wijnen op de proeverij, dus de ALV oordeelt mild.
- Jos: De proeverijen starten laat en eindigen dan ook laat. Het merendeel van de aanwezigen
blijkt voorstander van de start van de proeverij om 20:00 dus stelt voor een kwartier inloop en
betalen. Het streven moet blijven om een proeverij in 2 uur af te ronden zodat na de afwas een
ieder rond 22:30 huiswaarts kan.
- Mariska: is het een idee om tevoren te betalen? Dit idee vindt geen brede bijval en sneeft in
schoonheid.
7: Rondvraag:
- Paul vraagt of er al iets bekend is over de toekomst van het Rosenstock Hussey huis
aangezien het verkocht dan wel overgedragen is aan een Amsterdamse monumenten
organisatie. Kunnen we van de bibliotheek blijven gebruik maken? Het bestuur zegt toe
contact op te nemen met de verhuurder en een en ander te zullen uitzoeken met als doel te
kunnen blijven.
- Jos vraagt of er nog gerouleerd moet worden in de Kas Controle Commissie. Paul doet het
nu 2 jaar, dat is de swich termijn. Rob wil nog wel een jaar. Johan wordt bereid gevonden
deze taak over 2016 op zich te nemen.
- Henk stelt voor om Renee te vragen steeds alle wijnen te fotograferen en op de HWG
website te plaatsen. Op die wijzen kunnen we terugvinden wat we gedronken hebben. Het
Bestuur zal Renee vragen dit te doen.
- Henk stelt voor om de verzekeringen nog een keer na te lopen als we toch een
voorraadverzekering willen onderzoeken. Het gaat dan specifiek om de WA verzekering. Het
Bestuur zal dit ter hand nemen.
8: Sluiting
Hugo dankt de aanwezige leden voor hun bijdrage aan de vergadering en de discussies. Hugo
laat weten tevreden te zijn met de laatste jaren waarin het Gilde zich mede onder zijn leiding
heeft ontwikkeld tot een plezierig maandelijks samenzijn waarbij het genieten van wijn steeds
voorop staat. En dat moet steeds op de eerste plaats blijven staan, Bestuur en Voorzitter
mogen daartoe niet over de houdbaarheidsdatum heen blijven stempel drukken op het
gebeuren. Mocht dat toch zo zijn dan roept Hugo de leden op daarvan acte te doen zodat
hopelijk nog tijdig ingegrepen kan worden. De aanwezige leden gaven niet de indruk dat er
momenteel acute dan wel sluimerende issues leven. Hugo sloot daarmee tevreden deze
Algemene Ledenvergadering af waarna een lekkere Furmint een voorbode werd voor de
Hongarije proeverij in April.
Actiepunten voor het bestuur:
- De verhuurder bij het Rosenstock vragen naar ontwikkelingen
- Verzekering van voorraden uitzoeken
- Verzekering van WA uitzoeken
- Renee vragen de flessen steeds te fotograferen en op de website plaatsen
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