Jaarverslag secretaris van de Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV over het
verenigingsjaar 2016
Op zondag 6 maart 2016 vond in Café Restaurant Brouwerij de Beyerd in Breda de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Dit was een opmerkelijke vergadering,
want de toekomst van de BAV stond op het spel doordat de bestuursleden Daan van
der Graaf (secretaris) en Hennie Dijkgraaf (hoofdredacteur BAV-Journaal) en de
opmaker van het BAV-Journaal Wijnand Zwaan stopten met hun taken en wij er niet
in geslaagd waren opvolgers te vinden. Rob Kooij werd weliswaar benoemd in het
bestuur en werd daarmee de nieuwe penningmeester, maar de overige vacatures
werden niet ingevuld. Ook deze ALV meldde niemand zich als kandidaat, bleven er
nog maar 4 bestuursleden over en waren er vacatures voor de bestuursfuncties
secretaris, hoofdredacteur BAV-Journaal en PR/communicatie en verder de vacature
opmaker BAV-Journaal.
Door deze ontwikkelingen werd er een extra bijzondere ledenvergadering
uitgeschreven, deze werd gehouden op zaterdag 16 april 2016 in Apeldoorn na onze
voorjaarsbeurs, met als mogelijk scenario de ontbinding van onze vereniging. Op
deze zaterdag werd het bestuur (aangenaam) verrast, er hadden zich drie
kandidaten gemeld voor de invulling van de vacatures. Dit waren Harrie Zilvertand en
Karin Hoebers voor een bestuursfunctie en Ot Louw voor de rol als opmaker van het
BAV-Journaal.
Door deze onverwachte ontwikkelingen werd door het bestuur besloten om door te
gaan met de vereniging en nog éénmaal een extra ledenvergadering uit te schrijven
op zondag 8 mei in De Beyerd in Breda. Op deze vergadering werden Karin Hoebers
en Harrie Zilvertand door de leden benoemd als bestuurslid. Karin is de functie in
gaan vullen t.b.v. PR en communicatie, Harrie heeft de BAV-Shop overgenomen van
Guus van Zalingen, die verder zal gaan als secretaris. De vacature van
hoofdredacteur BAV-Journaal werd helaas niet ingevuld, maar gelukkig gaf Hennie
Dijkgraaf (die was afgetreden) aan dat hij enkele taken (tijdelijk) nog wel in wilde
vullen. Ook werd Ot Louw voorgesteld, de leden waren zeer tevreden dat er weer
een nieuwe opmaker is.
In 2016 is ook een poging gedaan om de statuten te wijzigen, deze statuten zijn
verouderd en moeten eigenlijk aangepast worden aan de hedendaagse actualiteit.
Hiervoor was echter toestemming nodig van 75% van de leden, gebleken is dat dit
geen haalbare kaart is, ondanks dat wij de leden om een machtiging zijn gaan
vragen. Uiteindelijk is op één van de bestuursvergaderingen besloten om deze
statutenwijziging te stoppen.
Het bestuur heeft in 2016 10 maal vergaderd en Nieuwegein bleef de vaste
vergaderlocatie. Ook is er in februari overlegd geweest met het bestuur van PINT om
te kijken of wij konden samenwerken, maar dit overleg heeft uiteindelijk niets
opgeleverd.
1

Op het openingsweekend van de Week van het Nederlandse Bier in Den Haag had
de BAV van de organisatie een stand toegewezen gekregen, hiervan hebben wij
dankbaar gebruik gemaakt.
Er zijn net als als het jaar daarvoor veel gesprekken gevoerd en contacten gelegd
met brouwers en het publiek kwam regelmatig kijken en luisteren bij onze stand,
vanuit PR oogpunt was dit een geslaagde actie. Verder zijn er vele bijeenkomsten
bezocht, zodat de BAV zich gedurende het hele jaar heeft laten zien door heel het
land.

BAV-Journaal
In 2016 zijn hoofdredacteur Hennie Dijkgraaf en opmaker Wijnand Zwaan helaas
halverwege het jaar gestopt met hun functie, maar de eerste 3 nummers waren nog
van hun hand.
Gelukkig vonden we met Ot Louw een nieuwe opmaker en was Hennie bereid om
een gedeelte van de taken als hoofdredacteur (ad interim) voort te zetten, zodat wij
ook verzekerd waren van BAV-Journaals 4, 5 en 6.
Met de onmisbare hulp van de correspondenten zijn wij er dus toch in geslaagd het
BAV-Journaal 6x laten verschijnen. De waardering voor de uitvoering en inhoud van
ons blad blijft onverminderd hoog. Door het stijgen van het aantal brouwerijen en
brouwerijhuurders kwamen de artikelen over deze nieuwe brouwerijen in ruime mate
binnen, daardoor werden de BAV-Journaals soms uitgebreid met meer pagina's dan
het afgesproken aantal van 52.
Consequentie is dat de kosten van het BAV-Journaal daardoor hoger waren dan in
de afgelopen jaren. De advertentie-inkomsten stegen gelukkig weer, er werden meer
advertenties geplaatst dan in 2015.
In 2016 mag de BAV opnieuw trots zijn op haar verenigingsmagazine, een BAVJournaal wat gezien mag worden. Woorden van dank voor hoofdredacteur Hennie,
de opmakers (eerst Wijnand, daarna Ot) en de correspondenten zijn zeker op zijn
plaats.

Bier- en Verzameldagen 2016
Op zaterdag 16 april 2016 waren wij te gast in sporthal Mheenpark aan de
Zilverschoon te Apeldoorn. Ook dit keer was het een mooie geschikte beurslocatie,
voorzien van een lichte ruime zaal met een gezellig restaurant en goede sanitaire
voorzieningen.
Voor deze beurs hadden wij na lang zoeken ook weer eens een brouwerij gevonden
die wilde meewerken aan een beursgeschenk in de vorm van een flesje bier met
speciaal voor deze beurs aangepast etiket. Dit was de Apeldoornse brouwerij “de
Vlijt”, die onder zijn merknaam “Veluwse Schavuijt” een premium pilsener (tegen
betaling) beschikbaar stelde. Zowel het aantal bezoekers als de sfeer was
vergelijkbaar met voorgaande beurzen, dus ook hier gezellig, maar niet al te druk.
Ook hier hadden wij voor de veiling een bijzonder stuk aangeboden gekregen, nl.
een uit de jaren dertig stammend kasboek van Amstel. Wij zijn op deze beurs
begonnen met het verzetten van het tijdstip voor de veiling in de hoop dat
standhouders de beurs niet vroegtijdig verlaten. Dit lijkt succesvol te zijn zodat wij er
de volgende beurzen mee door zullen gaan.
Op zaterdag 17 september 2016 waren wij te gast in sportcentrum Rusheuvel te Oss.
Werkelijk een bijzonder geschikte locatie waar wij alle medewerking kregen die wij
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wensten, omdat zij het erg leuk vonden om zo’n bijzondere vereniging binnen te
krijgen.
Zowel de grootte van de zaal, de uitstekende verlichting alsmede de ruime
parkeergelegenheid en de goede catering met prettige bediening werden door bijna
iedereen als erg positief bestempeld! Ook prettig was dat wij weer eens wat meer
aanmeldingen voor de beurs kregen en zelfs de leden hebben kunnen helpen die
wegens ‘miscommunicatie’ geen tafel hadden.
Tevens hebben wij voor deze beurs vier brouwerijen bereid gevonden aanwezig te
zijn om zich te profileren, dit waren Graafsch Genot uit Grave, Koningshert uit
Drachten, de Eem uit Amersfoort en UDB uit Breda. Alle vier brouwerijen vonden dit
een leuke positieve ervaring!
Door al deze goede ervaringen hebben wij als bestuur van de BAV besloten dat
Sportcentrum Rusheuvel te Oss, voorlopig onze nieuwe locatie wordt voor het
houden van de najaarsbeurs, daar de toekomst van het evenementen centrum te
Uden volstrekt onzeker is.
Rest ons alle vrijwilligers en medewerkers te bedanken voor hun inzet en
medewerking tijdens de ruil- en verzamelbeurzen, want zonder deze medewerking is
het niet mogelijk de beurzen te organiseren! Dus voor alle medewerkers een groot
woord van dank!!

Verkiezing bieretiket van het jaar 2016
Opnieuw is onder de enthousiaste leiding van Aad van der Hoeven deze verkiezing
georganiseerd. De voorverkiezing was op de voorjaarsbeurs in Apeldoorn door de
aanwezige leden. Op de najaarsbeurs in Oss heeft een deskundige jury het etiket
van het jaar gekozen: Imperial Red Ale van Brouwerij De Leckere i.s.m. vandeStreek
bier.
Namens de vereniging heeft Aad van der Hoeven de hierbij behorende plaquette
inmiddels uitgereikt. In 2017 zal deze verkiezing opnieuw plaatsvinden.
Het bestuur dankt Aad van der Hoeven voor zijn inzet met de organisatie van deze
verkiezing, het is een mooie gelegenheid om de BAV te presenteren bij de
brouwerijen en op deze manier te werken aan onze naamsbekendheid in de
bierwereld.

Ledenadministratie 2016
In 2016 hebben zich 16 nieuwe leden opgegeven (in 2015 waren dat er 15) en zijn er
69 leden vertrokken (60 in 2015). De meeste opzeggers geven als reden aan dat zij
gestopt zijn met verzamelen of geen interesse meer hebben.
In de loop van het jaar zijn er net als in 2015 spijtig genoeg 5 leden overleden.
De BAV had op 31 december 2016 nog 895 leden, inclusief 7 ereleden (948 per 31
december 2015). Uiteraard blijven wij proberen de BAV zoveel mogelijk onder de
aandacht te brengen van geïnteresseerden in de bierwereld om van daaruit lid te
worden. Tevens zijn wij begonnen bierbrouwerijen waarover een artikel in het BAVJournaal staat te benaderen om lid van de BAV te worden.

BAV-Shop / info-stand
In mei werd Harrie Zilvertand gekozen in het bestuur en nam hij de BAV-Shop over.
Het hoofddoel van de shop wat betreft de verkoop ligt nog altijd bij de etiketten- en
kroonkurkensets, deze sets zijn ook afgelopen jaar weer flink verkocht, niet alleen op
de beurzen en festivals waar de BAV-Shop aanwezig was, maar ook online via onze
website werden veel bestellingen geplaatst.
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Ook in 2016 was de BAV-shop weer aanwezig op diverse ruilbeurzen en festivals.
Meest in het oog springend was onze aanwezigheid op het Nederlands
Bierproeffestival in Den Haag tijdens de opening van de Week van het Nederlandse
Bier.
Arold Derix (etiketten) en Renno Langeraert (kroonkurken) zorgen er al jaren voor
dat er elk jaar nieuwe sets beschikbaar zijn. Vanuit de leden blijft hier een grote
vraag naar, maar ook veel (buitenlandse) niet-leden kopen deze sets via onze
website. De afgelopen jaren waren de sets zeer representatief en gaven een mooi
beeld wat er op het gebied van etiketten en kroonkurken verschenen was.
Het bestuur dankt Arold en Renno voor hun energie die zij elk jaar weer in deze
service steken!

Excursies
Hans Brits heeft ook het afgelopen jaar namens het bestuur dit activiteitengedeelte
voor zijn rekening genomen. Er werden drie excursies georganiseerd, waarvan één
in België naar de brouwerijen Sint Canarus en Huyghe en twee in Nederland, de
eerste naar brouwerij Kees! in Middelburg en de tweede naar brouwerij Duits &
Lauret in het mooie Fort Everdingen.
De opkomst bij de excursies was goed, het bestuur dankt Hans voor de uitstekende
organisatie van deze activiteiten.

Communicatie
Sinds Karin Hoebers als bestuurslid Communicatie aan de slag is gegaan, hebben
wij binnen het bestuur nieuwe visitekaartjes en BAV-polo’s gekregen. Ook heeft
Karin geprobeerd om de etikettenverkiezing meer op de kaart te zetten en heeft zij
bijgedragen aan brainstormsessies omtrent de visie en de toekomstplannen van de
BAV. Ook zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd waardoor de BAV wat
minder geld hoeft uit te geven en er wat meer inkomsten komen. Deze
veranderingen hebben vooral met het BAV-Journaal en met de BAV-beurzen te
maken en gaan per 1 januari 2017 in.
Website
Terwijl de vernieuwde BAV-website in 2015 nog in de kinderschoenen stond, is de
website in 2016 flink uitgebreid. Met archieven van excursies en BAV-beurzen en
met nieuws van BAV-activiteiten. Ook de agenda was in 2016 goed gevuld. Aan het
einde van het jaar is er een verandering doorgevoerd, doordat artikelen van BAVcorrespondenten ook op de website worden geplaatst.
Facebook
Facebook hebben we dit jaar breed opgezet. Niet alleen is het handig om met onze
‘volgers’ in contact te komen door ze van evenementen op de hoogte te brengen,
maar ook er ontstaat ook gemakkelijk interactie, zoals discussies. Het stellen van
vragen aan de BAV wordt bijvoorbeeld vergemakkelijkt. Eind 2016 hebben we ook
steeds meer nieuwsitems en artikelen van BAV-correspondenten op Facebook
gepubliceerd.

Wat was 2016 verder voor een jaar voor de BAV?
Het was een moeilijk jaar doordat wij de vacatures in het bestuur en de redactie
BAV-Journaal aanvankelijk niet ingevuld kregen, waardoor het voortbestaan van
onze vereniging op het spel stond.
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Uiteindelijk zijn de meeste functies alsnog ingevuld, waardoor wij met voldoende
mankracht door konden gaan.
Positief is de bekendheid van de BAV, die zeker is gegroeid door alle contacten
binnen de bierwereld. Zorgelijk blijft vooral de terugloop van het ledenaantal, maar dit
is helaas al een paar jaar het geval.

Guus van Zalingen, secretaris.
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