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Notulen ALV 17 maart 2018 
 

 

 

1. Opening 

    Wij zijn te gast bij brouwerij Maximus in Utrecht (De Meern) voor de Algemene Ledenvergadering 

    (ALV) van 2018. Opnieuw centraal in het land en gekoppeld aan een bezoek aan de daar gevestigde 

    brouwerij met proeverij, maar bovendien op zaterdag i.p.v. op zondag. Het bestuur hoopt op deze 

    manier meer leden naar de ALV te krijgen. Dat is niet echt gelukt, er waren minder leden aanwezig 

    dan voorgaande jaren. 

    Er waren nu 25 leden aanwezig. Vijf leden hebben zich van te voren afgemeld. 

 

    Van het bestuur waren aanwezig: Guus van Zalingen (secretaris/vice-voorzitter),  

    Rob Kooij (penningmeester/ledenadministrateur), Gertjan Hilvers en Ad Damen. 

 

    Guus van Zalingen opent als vice-voorzitter even na 11.00 uur de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda 

    De agenda is vastgesteld, met een extra agendapunt "2a Mededelingen". 

 

2a. Mededelingen 

Bestuurslid Karin Hoebers is niet aanwezig, zij is pas geleden moeder geworden van zoon Erik. 

De aftredend hoofdredacteur wordt door het bestuur bedankt dat hij tijdelijk (bijna 2 jaar) het 

hoofdredacteurschap heeft waargenomen, nadat hij als bestuurslid was afgetreden. Als dank 

hiervoor krijgt hij van het bestuur een bierpakket.  

 

3. Notulen ALV 12 maart 2017 

    Er zijn geen opmerkingen, deze notulen zijn hiermee goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 2017 

    Er zijn geen opmerkingen, dit verslag is hiermee goedgekeurd. 

 

5. Verslag penningmeester 

    Rob Kooij presenteert het financiële overzicht over het jaar 2017 wat laat zien dat wij een klein 

tekort hebben, dit wordt door de leden echter geaccepteerd als een alleszins redelijk resultaat. Aan 

de inkomstenkant is de opbrengst van de advertenties in het BAV-Journaal terug gelopen, de 

inkomsten van de BAV-Shop zijn flink gestegen. Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor het 

BAV-Journaal en de bestuurskosten iets hoger uitgevallen dan begroot, maar was met name de 

voorjaarsbeurs duurder i.v.m. het moeten afdekken van de vloer in de zaal.   

 

    Er zijn 2 vragen van een lid n.a.v. dit overzicht: 

 Waar staat dat wij bij de voorjaarsbeurs een schenking van Gulpener hebben ontvangen ?  Dit 

zit verrekend in de totaalcijfers van de beurs 

 Zijn de kosten van het BAV-Journaal nog wel in verhouding tot onze totale kosten?  Het 

BAV-Journaal wordt zeer gewaardeerd, veel leden zijn juist lid vanwege het BAV-Journaal, het 

risico is dat veel leden misschien het lidmaatschap opzeggen als wij bijv. minder BAV-

Journaals gaan uitgeven. 

6. Verslag kascommissie 

    De kascommissie voor het jaar 2017 bestond uit de heer Brits en de heer Derix. Zij hebben de 

verklaring afgegeven waarin zij voorstellen aan de vergadering de penningmeester en het bestuur 

decharge is verlenen voor hun werkzaamheden in 2017. De aanwezige leden gaan hiermee 

akkoord. 
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7. Benoeming kascommissie 2018 

    De heer Brits heeft nu twee jaar van de kascommissie deel uitgemaakt en is aftredend. De heer 

Zwaan stelt zich beschikbaar, zodat de kascommissie voor het jaar 2018 bestaat uit de heer Derix 

en de heer Zwaan. De heer De Beste staat als reserve genoteerd. 

 

8. Begroting 2018 

    Rob Kooij presenteert de begroting voor 2018, de volgende posten zijn nader besproken cq 

toegelicht: 

 

    Bij inkomsten: 

    - Advertenties: de opbrengsten hiervan zijn duidelijk lager begroot dan afgelopen jaar, met name 

      omdat de Texelse Bierbrouwerij het adverteren heeft stop gezet, een tegenvaller omdat zij een 

      advertentie op de achterpagina lieten zetten. 

      Een lid vraagt of Heineken dan misschien de plaats in kan nemen van de Texelse, dit is 

      haast onmogelijk daar Rob aangeeft dat de contacten met Heineken zeer moeizaam verlopen. 

   

    Bij uitgaven: 

    - De bestuurskosten zijn hoger begroot omdat wij nu weer met een voltallig bestuur gaan draaien. 

    - De kosten voor de voorjaarsbeurs zijn een stuk lager dan vorig jaar, de zaal is goedkoper en de 

vloer hoeft niet afgedekt te worden. Overigens is de voorjaarsbeurs meestal iets duurder dan de 

      najaarsbeurs i.v.m. het vervoer van de gehuurde tafels naar de locaties van de voorjaarsbeurs die 

      verder weg zijn. 

 

    De overige posten op de begroting zijn in lijn met de werkelijke inkomsten/uitgaven in 2017. De 

    begroting wordt hierna door de leden goedgekeurd. 

 

9. Bestuursverkiezing 

    Verkiesbaar: Arthur Wennekes en Jeroen Cuppen 

    Arthur en Jeroen worden door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid, beiden stellen zich 

zelf even voor aan de leden. 

    Zowel Arthur als Jeroen worden daarna door de aanwezige leden gekozen als bestuurslid en door het 

    bestuur aangewezen als resp. voorzitter en hoofdredacteur. 

 

    Na een korte pauze neemt Arthur Wennekes als nieuw gekozen en benoemde voorzitter de 

    voorzittershamer over van Guus van Zalingen. 

 

10. Vooruitblik 2018 

      Het bestuur is nu weer compleet, maar bestuurslid Gertjan Hilvers heeft aangegeven aan het eind 

van dit jaar te stoppen als bestuurslid organisatie ruilbeurzen. Ot Louw, de vormgever en opmaker 

van het BAV-Journaal, heeft ook te kennen gegeven te willen stoppen. 

      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. 

 

      Dit jaar gaan wij met de voorjaarsbeurs op zaterdag 28 april naar Wilnis. Niet de  in de 3e week van 

      april zoals gebruikelijk maar in de 4e week wegens de beschikbaarheid van de zaal. De beurs zal 

één uur later beginnen dan de voorgaande jaren. 

      Wij komen met een nieuwe kroonkurkenset, tevens zal er voor het eerst in lange tijd weer een loterij 

      worden georganiseerd. 

      Op 15 september zijn wij opnieuw te gast in Oss voor onze najaarsbeurs, wat inmiddels onze vaste 

      locatie voor de najaarsbeurs is. 

      Gertjan doet nog maar eens een dringende oproep voor vrijwilligers tijdens onze ruilbeurzen. Deze 
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      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. 

 

      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 24, 25 en 26 mei in 

      het kader van de opening van de Week van het Nederlandse Bier welke duurt tot 3 juni. 

      Verder is de BAV in ieder geval met een stand aanwezig op de VerzamelaarsJaarbeurs in  Utrecht 

op 14 en 15 april. 

 

11. Rondvraag 

      Een lid vraagt: Worden er niet teveel stukjes uit het BAV-Journaal overgeheveld naar de website 

      en/of Facebook ? Hij mist toch vaak bepaalde brouwerijen in het BAV-Journaal. 

      Het is afgelopen jaar niet veel gebeurd dat het BAV-Journaal te vol was, Ot Louw geeft aan dat dit 

      afgelopen maar met 3 stukjes gebeurd is dat ze naar de website zijn verplaatst. 

      Dat sommige brouwerijen (zoals Brand) niet in het BAV-Journaal komen te staan heeft een andere 

      reden, niet alle brouwerijen hebben een correspondent. Het lid geeft aan dat hij zelf wel eens bij 

Brand langs zal gaan. 

 

      Een ander lid vraagt: Hoe staat het met het ledenaantal? 

      De BAV had op 31 december 2017 nog 850 leden, 44 leden minder dan eind 2016, dus het aantal 

      loopt nog steeds terug. 

      Positief is dat wij in 2018 inmiddels 13 nieuwe leden hebben kunnen inschrijven. Maar het aantal 

      nieuwe leden is helaas niet genoeg om het ledenverlies volledig te compenseren. 

 

12. Sluiting 

      Om 12:15 uur sluit Arthur Wennekes deze ALV. 

 

Na afloop kregen wij van de brouwerij nog een proeverij van de bieren van Maximus, samen 

met enkele lokale kazen. De combinaties van de bieren met deze kazen smaakten goed, het was een 

plezierige afsluiting van deze ALV. 

 


