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Algemene Ledenvergadering 2017 
Op zondag 12 maart 2017 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats, dit jaar niet in de 
vertrouwde omgeving van Café Restaurant Brouwerij de Beyerd in Breda, maar op verzoek van veel 
leden centraal in het land. 
We waren te gast in Utrecht in de mooie locatie van Stadskasteel Oudaen, waar we na de vergadering 
een rondleiding door de brouwerij kregen.  
Voorzitter Paul Procee was afgetreden, op dit moment draait onze vereniging nog steeds zonder 
voorzitter, maar zijn we wel in gesprek met een mogelijke opvolger. 
Verder was BAV-shop beheerder Harrie Zilvertand afgetreden vanwege gezondheidsproblemen, voor 
hem hadden we gelukkig wel een opvolger in de persoon van Ad Damen.  
De functie van hoofdredacteur BAV-Journaal is dit jaar nog steeds - ad interim - ingevuld door Hennie 
Dijkgraaf, maar hebben we een opvolger gevonden die nu alvast (vooruitlopend op de ALV in 2018) 
meeloopt in het bestuur.  
 
 
Bestuursactiviteiten 2017 
Het bestuur heeft in 2017 10 maal vergaderd en Nieuwegein bleef de vaste vergaderlocatie. 
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 wederom 
een geslaagde actie.  
Verder zijn er diverse bijeenkomsten bezocht, zodat de BAV zich gedurende het hele jaar heeft laten 
zien door heel het land. 
 
 
BAV-Journaals 2017 
In 2017 zijn weer 6 fraaie exemplaren van ons BAV-Journaal verschenen, een mooi resultaat wat 
neergezet is door opmaker Ot Louw en ad-interim hoofdredacteur Hennie Dijkgraaf met de onmisbare 
hulp van al onze correspondenten. 
De waardering voor de uitvoering en inhoud van ons blad bleef ook in 2017 onverminderd hoog. 
Door het stijgen van het aantal brouwerijen en brouwerijhuurders (gestegen tot boven de 500) 
kwamen de artikelen over deze nieuwe brouwerijen in ruime mate binnen, maar hebben we wel 
vastgehouden aan een 52 pagina's per exemplaar om de kosten in de hand te houden. 
Kortom, ook in 2017 mag de BAV trots zijn op haar verenigingsmagazine, een BAV-Journaal wat 
gezien mag worden.  
Woorden van dank voor hoofdredacteur Hennie, opmaker Ot en de correspondenten zijn zeker op zijn 
plaats. 
 
 
Bier- en Verzameldagen 2017 
Op zaterdag 22 april 2017 waren wij te gast in sporthal “de Hoven” te Margraten. Deze beurs is 
georganiseerd in nauwe samenwerking met de Gulpener brouwerij uit Gulpen. Deze brouwerij heeft 
o.a. een beursbiertje met speciaal voor deze beurs ontworpen etiket ter beschikking gesteld. De 
opkomst van zowel de tafelhouders als de bezoekers was in vergelijking met meer centraal gehouden 
beurzen aan de magere kant, wat ongetwijfeld te maken heeft met de te rijden afstand van veel leden. 
Toch kunnen we terugkijken op een leuke gezellige beurs waar met name de samenwerking met 
Gulpener erg goed is bevallen. Ook zijn er gelukkig weer een aantal brouwerijen bereid gevonden hun 
etiketten beschikbaar te stellen om mee te doen aan de door Aad van der Hoeven georganiseerde 
bieretiket verkiezing 2017. 
Op zaterdag 16 september 2017 waren we voor de tweede keer te gast in sportcentrum “Rusheuvel” 
te Oss, wat onze vaste locatie voor de najaarsbeurs is geworden. Dit keer hadden we brouwerij 
Graafsch Genot uit Grave bereid gevonden om een beursgeschenk beschikbaar te stellen. Dit is een 
bierviltje geworden met een speciaal voor ons ontworpen achterkant. Ook dit keer was het weer 
gezellig druk en was er voor elke verzamelaar weer genoeg te verzamelen! Tevens kunnen we 
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terugkijken op een geslaagde veiling waar o.a. een aantal bijzondere Heineken items waren 
ingebracht. 
Als bestuur van de BAV hebben we er dit jaar voor gekozen om het tijdstip van de veiling niet meer 
vooraf vast te zetten, maar per beurs te bekijken wanneer we deze zullen houden. Dit is mede gedaan 
omdat in het verleden leek dat het begin van de veiling het startsein leek om in te gaan pakken en de 
beurs vroegtijdig te verlaten. 
Ook zijn er in 2017 een aantal tendensen doorgezet, waarvan er één is dat het steeds moeilijker wordt 
om brouwerijen te vinden die aanwezig willen zijn op een beurs en/of een beursgeschenk ter 
beschikking willen stellen. Het lijkt alsof de festivals en andere evenementen waar bier getapt mag 
worden duidelijk de voorkeur van hen krijgen! Tevens blijkt dat het “verzamelen” bijna niet meer onder 
jeugd wordt gedaan en er dus bijna geen aanwas is uit deze grote groep potentiële leden. 
Ondanks deze laatste negatieve punten houden we de moed er in en gaan we hopelijk weer een mooi 
verzameljaar tegemoet! 
 
 
Verkiezing bieretiket van het jaar 2017 
Opnieuw is onder de enthousiaste leiding van Aad van der Hoeven deze verkiezing georganiseerd.  
De voorverkiezing was op de voorjaarsbeurs in Margraten door de aanwezige leden. Op de 
najaarsbeurs in Oss heeft een deskundige jury het etiket van het jaar gekozen: "Oudt Heyn en syn 
wyf" van brouwerij Hoop. Namens de vereniging hebben Aad van der Hoeven en Rob Kooij de hierbij 
behorende plaquette inmiddels uitgereikt. In 2018 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 2017 
In 2017 hebben zich 16 nieuwe leden opgegeven (in 2016 waren dat er ook 16) en zijn er 60 leden 
vertrokken (69 in 2016). 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 spijtig genoeg 7 leden 
overleden. 
De BAV had op 31 december 2017 nog 850 leden, inclusief 8 ereleden (894 per 31 december 2016). 
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 blijven wij ook proberen 
steeds meer bierbrouwerijen te interesseren in het lidmaatschap van de BAV. 
 
 
BAV-Shop / info-stand 2017 
Het eerste jaar van Ad Damen als Shopbeheerder. In 2017 hadden wij een nieuwe etikettenset, een 
nieuwe kroonkurkenset, een nieuwe cd waar de aanvulling 2015-2016 van de bierviltjes catalogus op 
staat en een nieuwe cd waar alle aanvullingen van de bierviltjes catalogus op staan. De kroonkurken-
en etikettensets waren in 2017 ook voor het eerst via Marktplaats te bestellen. 
De bestellingen komen behalve uit Nederland ook uit België, Duitsland, Tsjechië en Canada. Er zijn 
50 bestellingen van etikettensets gedaan, waarvan er één uitschieter was van 38 sets die naar 
Tsjechië is gegaan. Ook zijn er verschillende bestellingen van 5 sets geweest. Van de 
kroonkurkensets zijn er 29 verzonden. Ook zijn 53 BAV-Journaals verzonden. Verder zijn er nog 2 
bierviltjes cd's verkocht, waarvan 1 naar Canada. 
Ook worden via de BAV-Shop bestellingen gedaan die ze op één van de beurzen op komen halen. 
Oktober was met 10 bestellingen het drukst en juli met 4 het minst druk. 
 
Het bestuur bedankt graag Friedhelm Karos voor zijn werk aan de aanvulling 2015-2016 van de 
bierviltjes catalogus, die in 2017 voor het eerst op cd is uitgekomen. 
Daarnaast zorgen Arold Derix (etiketten) en Renno Langeraert (kroonkurken) er al jaren voor dat er 
elk jaar nieuwe sets beschikbaar zijn. Het bestuur dankt Arold en Renno voor hun energie die zij elk 
jaar weer in deze service steken! 
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Terugkijkend was 2017 een goed jaar voor de BAV-Shop, maar dit is geen garantie voor 2018, wij 
zullen er voor moeten blijven werken. 
 
 
Excursies 2017 
Hans Brits heeft ook het afgelopen jaar namens het bestuur de excursies verzorgd. 
De excursie naar 2 Tilburgse brouwerijen is helaas niet doorgegaan vanwege het te lage aantal 
deelnemers. Maar gelukkig kon de excursie naar brouwerij de Naeckte Brouwers in Amstelveen wel 
doorgaan, dit was een leuke excursie met voldoende deelnemers. 
 
Het bestuur dankt Hans Brits voor de uitstekende organisatie van deze activiteiten, Hans heeft voor 
2018 alweer het een en ander op de planning staan.  
 
 
Communicatie 2017 
In 2017 is er op de website veel over de vereniging en over verzamelen te lezen geweest. Doordat de 
redactie van het BAV-Journaal soms te veel artikelen als kopij ontving en we in 2017 vasthielden aan 
52 pagina’s per BAV-Journaal, zijn er door het jaar heen artikelen op de website geplaatst. Ook 
werden deze artikelen via Facebook gepromoot.  
Ook hebben we Facebook ingezet voor het promoten van evenementen op biergebied en hebben we 
via Facebook onze volgers op de hoogte gebracht van mededelingen vanuit het bestuur. We hebben 
dit jaar de 700e volger bereikt en daar zijn we trots op! Zoveel mensen kunnen we potentieel bereiken 
als we een bericht op Facebook zetten: dat is een sterk en bovendien snel medium, waar we ook 
zeker volgend jaar weer veel gebruik van willen maken. 
We hebben een exemplaar van alle BAV-Journaals ondergebracht in het archief van de Koninklijke 
Bibliotheek, waar iedereen ze kan inzien. Zo hebben we ook altijd een landelijke back-up. Ons eigen 
archief met materiaal van BAV-beurzen, BAV-excursies en BAV-Journaals hebben we dit jaar 
gedigitaliseerd. 
We hebben geprobeerd om dit jaar wat meer aan PR te doen via de BAV-beurzen, waar bezoekers 
vaak voor het eerst kennis maken met de BAV. Tijdens de twee beurzen hebben we goodiebags 
uitgedeeld aan bezoekers die voor het eerst onze beurs bezochten en nog geen lid waren. In deze 
goodiebag zat een folder, pen, kladblok, beursbiertje en verzamelitems, zoals een paar bierviltjes, 
etiketten en kroonkurken. De reacties waren positief, nu maar hopen dat ze ook lid worden! 
 
 
Wat was 2017 verder voor een jaar voor de BAV? 
Voor het bestuur was het een redelijk verenigingsjaar, hoewel we nog steeds 2 bestuursvacatures niet 
ingevuld kregen gedurende het grootste gedeelte van het jaar. 
Maar aan het einde van het jaar hebben zich toch enkele kandidaten voor deze bestuursfuncties 
gemeld, het bestuur is hoopvol dat de vacatures spoedig ingevuld kunnen worden. 
 
Het bestuur kijkt uiteindelijk toch terug op een goed jaar, met 6 mooie BAV-Journaals en 2 goed 
bezochte beurzen.  
  
Positief is de bekendheid van de BAV, die zeker is gegroeid door alle contacten binnen de bierwereld, 
ook door de activiteiten op social media en via onze website. 
 
Zorgelijk blijft ook nu weer de terugloop van het ledenaantal, maar dit is helaas al een paar jaar het 
geval.  
 
 
 
 
Guus van Zalingen, secretaris.  


