
1 
 

Notulen ALV 16 maart 2019 
 

 

 

1. Opening 

    Arthur Wennekes opent even na 11.00 uur de vergadering. 

     

    We zijn te gast bij brouwerij De Kromme Haring in Utrecht voor de Algemene Ledenvergadering 

    (ALV) van 2019. Opnieuw centraal in het land op een zaterdag en gekoppeld aan een bezoek aan de  

    daar gevestigde brouwerij met proeverij. 

    Maar opnieuw zijn er weinig leden op komen dagen, er zijn nu slechts 19 leden aanwezig (buiten het  

    bestuur).  

    De volgende leden hebben zich van te voren afgemeld: 

 Renno Langeraert 

 Hans en Friedy Brits 

 Henk Weijnen 

 Marij Jacobs 

 Sander van Woerkom 

 Francien Derix 

 Karin Hoebers 

 

    Van het bestuur zijn aanwezig: Arthur Wennekes (voorzitter), Guus van Zalingen (secretaris),  

    Rob Kooij (penningmeester/ledenadministrateur), Ad Damen (BAV-Shop) en Jeroen Cuppen  

    (hoofdredacteur BAV-Journaal). 

    Karin Hoebers (PR/communicatie) is vandaag verhinderd. 

 

    Het bestuur meldt dat het bezig is om meer criteria op te stellen waarom leden benoemd kunnen  

    worden tot erelid, de vergadering is akkoord dat we hiermee verder gaan. 

 

2. Vaststellen agenda 

    De agenda wordt vastgesteld, met een extra agendapunt "7a Ledenadministratie". 

 

3. Notulen ALV 17 maart 2018 

    Er zijn geen opmerkingen, deze notulen zijn hiermee goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 2018 

    Guus van Zalingen somt de belangrijkste zaken op uit het jaarverslag, er zijn verder geen vragen of  

    opmerkingen, dit verslag is hiermee goedgekeurd. 

 

    Rudi Bakker vraagt of de notulen van de ALV en het jaarverslag in de toekomst ook op de website 

    gepubliceerd kunnen worden. Dit kan uiteraard, maar de vraag is of dat kan i.v.m. de privacy  

    wetgeving, er worden immers namen genoemd in de verslagen. 

    Van de aanwezige leden heeft niemand hier bezwaar tegen. 

 

5. Verslag penningmeester 

    Rob Kooij presenteert het financiële overzicht over het jaar 2018 wat laat zien dat wij een positief  

    saldo hebben van € 2.399,38. 

    De leden zijn akkoord dat dit bedrag toegevoegd zal worden aan de reserves. 

 

    Er is een vraag van Arjen Hoogstraten n.a.v. dit overzicht: 

    Worden sommige posten - gezien de verschillen - bewust hoger of lager begroot? 

     Rob geeft aan dat dit niet het geval is, maar dat er aan het begin van het jaar wel een aantal 

onzekerheden zijn bij het begroten, bijv. de kosten van de voorjaarsbeurs.    
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     Er is nog een achterstallig bedrag van de Groningse Brouwerij bij de advertentie inkomsten vanwege  

     problemen bij deze brouwerij, Rob stelt voor om dit bedrag af te schrijven, dit is akkoord. 

 

6. Verslag kascommissie 

    De kascommissie voor het jaar 2018 bestond uit Wijnand Zwaan en Arold Derix. Zij hebben de 

    financiën gecontroleerd en alles in orde bevonden, ze geven derhalve de verklaring waarin zij  

    voorstellen aan de vergadering de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor hun  

    werkzaamheden in 2018. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 

 

7. Benoeming kascommissie 2019 

    Arold Derix heeft nu twee jaar van de kascommissie deel uitgemaakt en is aftredend. Rudi Bakker  

    stelt zich beschikbaar, zodat de kascommissie voor het jaar 2019 bestaat uit Wijnand Zwaan en Rudi  

    Bakker. Niemand meldt zich als reserve voor de kascommissie. 

 

7a. Ledenadministratie 

    Eind 2017 hadden wij 850 leden, eind 2018 803 leden, dus opnieuw een lichte daling van ons 

    ledenaantal. 

    Rob vraagt nogmaals aandacht voor het doorgeven van adreswijzigingen, maar ook van bijv. 

    telefoonnummers en e-mailadressen. 

    Verder vraagt Rob of wij onze leden e-mails mogen sturen met bijv. herinneringen aan de ALV, de 

    beurzen en excursies, een soort nieuwsbrief. De aanwezige leden vinden dit een goed idee, maar je  

    moet je wel kunnen afmelden hiervoor. Uit de vergadering komt ook de suggestie om deze e-mails  

    extra aantrekkelijk te maken door er bijv. nieuwtjes aan toe te voegen, zodat er meer kans is dat de       

    e-mails daadwerkelijk gelezen worden. 

 

 

    PAUZE : Tijdens de pauze van de vergadering vertelt Gijs van Wiechen van Brouwerij/Brewpub De 

                    Kromme Haring iets over het ontstaan van de brouwerij en over hun etikettenlijn die nu 

                    gevoerd wordt. 

 

 

8. Begroting 2019 

    Rob Kooij presenteert de begroting voor 2019, de volgende posten zijn nader besproken cq toegelicht: 

 

    Aan de inkomstenkant zijn geen specifieke bijzonderheden. 

   

    Aan de uitgavenkant meldt Rob dat de kosten voor het BAV-Journaal lager begroot zijn omdat het  

    blad vanaf nu geprint wordt i.p.v. gedrukt, wat bij de huidige oplage goedkoper is. 

    Verder gaan de portokosten omlaag omdat wij minder leden hebben. 

    Overigens ontvangen wij regelmatig klachten over de bezorging van het BAV-Journaal, Rob vraagt de  

    leden om dit altijd door te geven aan de ledenadministratie zodat wij deze klachten kunnen  

    doorgegeven. 

 

    De overige posten op de begroting zijn in lijn met de werkelijke inkomsten/uitgaven in 2018. De 

    begroting wordt hierna door de leden goedgekeurd. 

 

9. Bestuursverkiezing 

    Herkiesbaar: Rob Kooij en Karin Hoebers 

    Zowel Rob als Karin worden door de aanwezige leden herkozen als bestuurslid. 

 

10. Vooruitblik 2019 

      Het bestuur is nu niet meer compleet, omdat Gertjan Hilvers gestopt is als bestuurslid organisatie  

      ruilbeurzen.  

      Ot Louw, de vormgever en opmaker van het BAV-Journaal, is inmiddels ook gestopt. Op dit moment  



3 
 

      is Wijnand Zwaan tijdelijk de vormgever. 

      Dus zijn er nu weer vacatures voor één bestuurslid en een vacature voor de functie van opmaker van 

      het BAV-Journaal, wat overigens geen bestuursfunctie is. 

      Helaas meldt niemand uit de vergadering zich spontaan voor één van deze vacatures. 

 

      Eén van de doelstellingen dit jaar is om de daling van ons ledenaantal een halt toe te roepen, bij  

      voorkeur door jonge(re) leden te werven, wat overigens een moeilijke klus is. 

      Bezoekers bij onze beurzen ontvangen een goodiebag met BAV-spullen, Ed van Nisius stelt voor om  

      daar een soort kortingsbon aan toe te voegen, iets in de trant van 5 euro korting als je binnen een  

      week lid wordt. 

 

      Het bestuur wil verder dit jaar proberen meer kortingen te kunnen krijgen bij brouwerijen/winkels,  

      hier wordt al aan gewerkt op dit moment. 

      Ook proberen wij meer adverteerders te vinden voor in het BAV-Journaal, tips van leden zijn hier  

      uiteraard van harte welkom. 

 

      De voorjaarsbeurs is op zaterdag 20 april in Elburg. De voorbereiding is in volle gang en verloopt  

      goed, het is alleen wat vervelend dat er een afdekking op de vloer moet worden gelegd. De beurs is in  

      samenwerking met Ruud van Moorst van Brouwerij Eembier, Ruud zorgt voor een beursbiertje voor  

      de aanwezige leden. Tevens krijgen alle bezoekers een bon om in de brouwerij een biertje van 

      Eembier te drinken. 

      Op 21 september zijn wij opnieuw te gast in Oss voor onze najaarsbeurs. 

      Het bestuur doet nog maar eens een dringende oproep voor vrijwilligers tijdens onze ruilbeurzen.  

      Deze vrijwilligers helpen bij het opbouwen dan wel tijdens de beurs bij diverse werkzaamheden.  

      Zonder deze hulp zal het in de toekomst steeds moeilijker worden onze ruilbeurzen te organiseren. 

 

      Zaterdag 30 maart wordt er weer een excursie georganiseerd, ditmaal naar brouwerij DAVO in  

      Deventer.  

 

      De BAV zal ook weer met een stand aanwezig zijn op diverse festivals en beurzen, met als 

      belangrijkste het Nederlands Bierproeffestival in de Grote Kerk in Den Haag op 16, 17 en 18 mei in 

      het kader van de opening van de Week van het Nederlandse Bier. 

 

      Na deze vooruitblik vraagt de voorzitter aandacht voor het volgende: 

 Er wordt afscheid genomen van Gertjan Hilvers als bestuurslid, Gertjan was 7 jaar 

bestuurslid en in die tijd verantwoordelijk voor de organisatie van onze beurzen, 

onder applaus krijgt hij een afscheidscadeau namens het bestuur en de leden. 

 Arold Derix wordt benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging vanwege zijn 

vele verdiensten voor de BAV. Arold was in het verleden bestuurslid/hoofdredacteur 

BAV-Journaal, helpt al vele jaren op al onze beurzen mee als vrijwilliger en verzorgt 

elk jaar onze etikettenset welke elke keer weer een groot succes is in de BAV-Shop. 

 

11. Rondvraag 

      Hennie Dijkgraaf vraagt of de zaal bij de beurzen weer een uur eerder open kan, zoals dat voorheen  

      ook was. Na enige discussie wordt besloten om voorlopig niets te veranderen aan de aanvangstijd. 

 

12. Sluiting 

      Om 12:40 uur sluit Arthur Wennekes deze ALV met een bedankje aan de aanwezige leden. 

 

 

Na afloop van de ALV wordt er onder leiding van Gijs nog een kijkje genomen in de brouwerij en 

kunnen de bieren geproefd worden in het mooie proeflokaal. 


