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Algemene ledenvergadering Twents Bierbrouwersgilde  Hengelo 9-3-2017 

1. De voorzitter opent om 20.34 uur de ALV. 

Verwelkomt de aanwezige leden. 

2. Mededelingen: 

a. Afmeldingen: (Via de mail)  

Ben Caris Paulien Rijkenhoek 

Maarten Nijhof Edwin en Kevin Vorgers 

Ben Wekking Gert Vreman 

Wouter van den Berg. 

Mathijs Tempelman heeft aangegeven later te komen. 

b. Woord van de voorzitter 

Beste Leden, 

2016 is voorbij en 2017 is in zijn derde maand bezig 

Het bestuur is na de jaarvergadering begonnen als 4 koppig bestuur en zit nu voor u 

als 3 koppig bestuur, ondanks herhaaldelijk aandringen is het gewenste 5de lid er 

afgelopen jaar niet bijgekomen. 

Wij hebben op dit moment 115 leden en zijn nog steeds groeiende, niet verwonderlijk 

gezien de aandacht voor speciaal bier en het bierbrouwen op zich 

Tijdens de gildewedstrijd is Asparuh Asparov verkozen als winnaar van de vakjury en 

Henry Haak als winnaar van de gildewedstrijd. 

Uitslagen werden bekend gemaakt tijdens de bbq die werd gehouden in Buurse bij 

Pannenkoekenboerderij Hoge Esch, ook het domein van de Rigtersbrouwerij. 

Brouwcursus is gegeven bij Vitis Vino waardoor het Gilde ook weer een aantal nieuwe 

leden heeft gekregen. 

Gildeavonden werden gehouden onder meer met een lezing over mout maar ook het 

wisselgesprek. 

Excursie is gehouden naar de Mouterij van de Swaen en de Dochter van de Koorenaar. 

De wedstrijd een is voor het eerst gehouden aanmeldingen 52 aantal ingeleverde 

bieren 26, wel met de wetenschap dat sommige bieren samen Zijn gemaakt en een 

paar mensen netjes hebben afgezegd. De winnaar die vandaag bekend wordt gemaakt 

heeft een jaarvergadering lang de tijd om het nieuwe ingrediënt te verzinnen, dit mag 

een hop, gist mout of kruid zijn. Indien mogelijk zal het gilde een gedeelte van dit 

ingrediënt verzorgen.  

Winnaar is: Asparuh Asparov 

Voor dat we overgaan tot de rest van de vergadering eerst even aandacht voor de 

volgende zaken: 
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 Bedanken de barcommissie voor haar inzet en de zorg voor de koffie, bier en 

hapjes tijdens de gildeavonden 

 Bedanken Matthew Oosterhuis voor het regelen van de gildevaatjes met tapbier, 

uiteraard ook de mensen die zelf hebben gezorgd voor tapbier 

 Bedanken Leo Nijhuis voor het organiseren van de excursie 

 Bedanken Douwe Beimin voor het maken van de gild installatie die als ik het goed 

heb begrepen zo goed als klaar is  

 Bedanken Ben Caris en Paulien voor het organiseren van de gildeavonden 

 Bedanken de leden dat zij in steeds grotere aantallen komen op de gildeavonden. 

 Iedereen die wij zijn vergeten te noemen maar die toch een bijdrage hebben 

geleverd. 

Bedankt 

3. Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering, d.d. 11 februari 2016 

a. De notulen van de ALV van 2016 worden per pagina doorgenomen. Er zijn geen op of 

aanmerkingen op het verslag. 

b. De notulen van de ALV 2016 worden aangenomen.  

Er volgt een pauze waarin het bestuur de leden op een biertje naar keuze trakteert. 

4. Verslag kascommissie & benoeming nieuwe kascontrolecommissie: 

Douwe Beimin en Peter Besseling hebben namens de Kascontrolecommissie de boeken van 

Het Twents Bierbrouwersgilde onderzocht. 

Ze hebben serieus werk gemaakt van haar taak en heeft geen onregelmatigheden kunnen 

constateren. 

Het verslag: 

Verslag kascontrole commissie op 2 maart 2017  

De boekhouding wordt op een vrij simpel programma bijgehouden. 

De penningmeester geeft aan dat er over 2016 nog geen lidmaatschapsgeld is 

afgeschreven, dit is het gevolg van het ontbreken van een recente ledenlijst.  Dit zal 

door het bestuur aan de leden worden voorgelegd. 

Gecontroleerd is de excursie naar mouterij de De Swaen en brouwerij De dochter van 

de Korenaar. 

De kosten en baten zijn gecondoleerd. De penningmeester laat de rekening zien, de 

betalingen van deelnemende leden, de rekening van het Busbedrijf en de bijdrage van 

het Gilde. 

De Kosten en baten van de bardienst zijn gecontroleerd. De bardienst draait 

zelfstandig en levert netjes na elke gildeavond de kosten en baten in. Men sluit met 

een kleine winst af. Hulde aan de collegae van de bardienst 

Wat opvalt, is dat de bardienst heel goedkoop kan inkopen. Keurig alles administreert 

en misschien zichzelf wel te kort doet om niet altijd de transport en parkeerkosten in 

rekening te brengen. De penningmeester heeft hen daar op aangesproken.  
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Er is een probleem met de assets (bezittingen) van het bierbrouwersgilde. Men weet 

niet precies wat men bezit en er dient een inventarisatie te komen van de bezittingen 

en deze dienen in de boekhouding te worden opgenomen. 

Kleding. De inkomsten en uitgaven en eventuele voorraden staan niet in de boeken. In 

het verleden is dit ook een punt van discussie geweest. 

Kosten huur Armonium zijn gecontroleerd. 

De boekhouding ziet er ondanks de beperkingen van het boekhoudprogramma goed 

uit. De penning meester heeft al het gevraagde kunnen laten zien en heeft overal een 

plausibele verklaring voor. 

Aanbevelingen zijn 

 Assets in kaart brengen en administreren 

 Ledenlijst bij werken. 

De Kascontrole commissie vraagt de leden de penningmeester discharge te verlenen. 

Namens de Kascommissie: 

Ir Peter Besseling 

Ing Douwe Beimin 

5. Verslag Penningmeester: 

De penningmeester geeft een financieel verslag over 2016-2017. 

Hij beantwoordt enige vragen 

Rien Rolf: doet een aanbeveling aan de penningmester om een uitgebreider financieel 

verslag te maken dan dit geprojecteerde verslag. Dit is te summier en geeft geen goed 

overzicht van de financiën. Maak een beter inzicht van inkomsten en uitgaven. Ook wat 

onze bezittingen zijn. 

Financieel verslag penningmeester twents bierbrouwersgilde 2016. 

aangezien de vraag rees om dit verslag tijdens de alv.  hieronder mijn  aantekeningen 

maar dan uitgewerkt 

Begroting: 
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Verklaring per post; 

Omdat de leden als opdracht meegegeven hebben dat dit bestuursjaar (2016) meer geld 

uitgegeven moest worden om de reserve wat in te krimpen hebben we de volgende 

begroting aangehouden. Hier in waren we van plan rond de 1500 euro uit te geven van 

de reserve, maar hebben we wel een slag om de arm gehouden wat betreft het leden tal. 

We zijn uitgegaan van 100 leden terwijl dit er in werkelijkheid 115 zijn. (15 * 35 = 525 euro 

aan inkomsten die we niet hebben meegerekend) 

Contributie 

De contributie is in de algemene leden verandering van 2016 vastgesteld op 35 euro. Dit 

maal het conservatief geschatte aantal leden (op het moment van schrijven ontbreekt de 

laatste versie ledenlijst) levert een inkomsten stroom op van 3500 euro. Overige 

inkomsten worden niet verwacht. 

Gildeavonden 

de barcommissie draait al jaren kiet dit wil zeggen dat de opbrengsten nihil zijn. De bar 

commisie heeft al missie voor dit jaar mee gekregen een gevarieerd aanbod aan bieren te 

schenken waarbij er geen winst oogmerk is. 

Gildeavonden educatie 

Dit zijn de kosten die voortkomen uit thema avonden o.a. de Amerikaanse avond gast 

sprekers etc etc. 

Excursie (bus) 

Omdat de leden ons de opdracht meegegeven hebben meer geld uit te geven hebben we 

als bestuur besloten een excursie met de bus te organiseren waarbij de kosten maar 

gedeeltelijk betaald worden door de deelnemers. Verscheidene leden hebben 

aangegeven at dit rond de 1200 euro zal gaan kosten. 

BBQ 

De BBQ het hoogte punt van het jaar (zelfs voor uw penningmeester die er zelf nog nooit 

bij is geweest.) hier voor zullen we een andere locatie zoeken zoals gevraagd door de 

leden. We gaan ervan uit dat hier kosten aan zullen zijn verbonden we reserveren hier 

800 euro voor. 

Huur klankkast 

Deze staat vast en bedraagt 600 euro. 

Huur opslagklankkast 

De huur voor deze opslag is vastgesteld op 120 euro (10 euro p/m). 

Bank kosten 

deze heb ik geschat op 400 euro. 

Overige kosten 

400  iets mer dan 10% van de totale begroting. 

Resultaten: 
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Verklaring per post: 

Contributie 

Door het ontbreken van een volledige leden lijst (november 2016) en vervolgens 

afwezigheid en ziekte is er geen contributie geint in 2016 dit zal dus nog meoten gebeuren 

in 2017 het bestuur stelt voor dit in april 2017 te doen. 

Gildeavonden 

De bar commissie heeft in het jaar 2016 ondanks herhaaldelijk waarschuwen €39,83 winst 

gemaakt. Wel hebben ze dit jaar zoals afgesproken vaker de onkosten ingediend. Als 

bestuur willen wij hen nogmaals hartelijk danken voor de geweldige inzet van de gehele 

bar commissie. 

De penningmeester wordt door de aanwezige leden op de ALV decharge verleent van het 

gevoerde beleid. 

De volgende financiële onderwerpen en vragen komen aanbod: 

a. Omdat de ledenlijst over 2016 niet op orde was is er over die periode nog geen 

contributie geheven. 

b. Voorstel is om geen contributie te heffen over 2016. 

Reden is dat er genoeg geld in kas zit. 

c. Merijn Besseling: kunnen we voor de 35 euro contributie niet iets leuks doen?  

d. Jan Kuilder: kunnen we geen weekend weg organiseren voor het geld? Bv naar 

Bamberg, daar zitten wel 5 brouwerijen.  

Bestuur: dit kost wel meer dan 35 euro pp. 

e. Leo Nijhuis: breidt de excursie uit. 

f. Douwe Beimin: 2019 is weer een jubileumjaar. Daar geld voor aan de kant zetten.  

g. Rien Rolf: we hadden afgesproken dat we 2 maal de jaar contributie in kas zouden 

houden voor mindere jaren.  

Onderstaand voorstel wordt voorgesteld. 

 Wel contributie heffen over 2016. 

 Contributie 2016 heffen in april 2017 

 Contributie 2017 heffen in mei echter voorstel van Freek het in oktober te heffen. 
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 Ieder volgend jaar de inning in de maand april over het lopende jaar. 

Voorstel wordt aangenomen. 

6. Verslag bestuur: 

Beste Gildeleden: 

Jaarvergadering een maand later, niet alleen om dat onze penningmeester uit de 

roulatie was door een ziekte maar ook omdat wij de hoop hadden om in die maand 

bewust aangemelde bestuursleden te vinden. 

Zoals gemeld hadden zich leden aangemeld, helaas was dit niet uit pure overtuiging 

maar meer omdat niemand anders het wilde. Wij hebben afgelopen jaar gemerkt dat, 

ingaan op leden die in het bestuur gaan omdat niemand anders wilt meer problemen 

geeft dan oplost. 

Verenigingsleven in Nederland heeft net zoals ons gilde last van het Titanic syndroom 

Het schip is zinkende, we weten het allemaal, we willen allemaal dat er wat aangedaan 

word, maar we willen liever niet helpen hozen en het orkest speelt gewoon door alsof 

er niks aan de hand is. 

Oplossingen als contributieverhogingen, het verplicht verkopen van een bepaald 

aantal lootjes, of zelfs het verplichten van vrijwilligerswerk gaan allemaal voorbij aan 

de werkelijke reden. 

leden willen wel graag overal aan meedoen en vooral over meepraten, alleen als er 

meegeholpen moet worden geeft een gedeelte van leden niet thuis. Laten we het 

erop houden dat zelfs ons gilde helaas meedoet aan deze hype. 

Na de afgelopen mail, waarin er  in niet te mis verstane woorden werd gemeld dat het 

gilde echt bestuursleden nodig heeft. Er zijn welgeteld 4 reacties via de mail 

binnengekomen dat is een reactiepercentage van 3,47% van de leden.  

Aan de hand van de reactie die zijn gekomen en de voorstellen die daarin werden 

gedaan komt het bestuur met het volgende voorstel: 

Hans Saris is bereid een werkgroep op te zetten en daarin te gaan 

inventariseren wat de leden willen en wat ze voor het gilde kunnen betekenen, 

zodat het gilde haar bestaansrecht behoud. Dit zal gericht zijn op de toekomst 

van het gilde en niet op hoe het was.  Er zal een korte, middellange en lange 

termijn wensenlijst/activiteitenlijst worden gemaakt. Hierbij worden ook de 

bijbehorende commissies aangevuld en eventueel opgericht, denk aan 

gildeavonden, excursie, brouwdagen website/facebook etc. Eventuele 

geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Hans Saris. 

Mochten leden hier oren naar hebben dan kunnen we het volgende voorstellen 

aangaande de bestuursverkiezing 

Douwe Beimin, als secretaris 

Hans van Marle, als algemeen lid(gezien de problematiek van een nieuw lid met 

een zware taak) 
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Frans Kempers, als algemeen lid, gezien de vele taken die hij voor de bar uitvoert 

is dat een logische keuze 

Peter van Amstel, als Penningmeester. 

Missen we alleen nog een voorzitter, mocht er geen aanmelding zijn voor de 

functie van voorzitter en er nu ook niemand zich aanmelden die geschikt word 

bevonden voor deze functie. Dan verklaart de huidige voorzitter bereid te zijn om 

een jaar als interim voorzitter de taken waar te nemen.  

Het gilde gaat de huidige voorzitter te veel aan het hart om dan toch afscheid te 

nemen 

We hebben een prachtige vereniging met een mooi groeiend aantal leden. Laten we 

er met zijn allen voor zorgen dat het gilde kan blijven voortbestaan. Ieder op zijn eigen 

wijze en op zijn eigen wijze manier. 

Je hoeft het niet met iedereen eens te zijn en heus niet elke maand iets te regelen. 

Maar als we nou eens allemaal een stukje deden? 

Voor de discussie losbrandt, even een paar regels: 

i. Houd het inhoudelijk en speel niet op de man of vrouw 

ii. Kort en bondig graag, geen zin om te verdwalen in ellenlange verhalen  

iii. Ideeën voor verbetering aanpassing en dergelijke? Geef je op bij Hans Saris. 

Als we hier alle ideeën gaan behandelen zitten we hier om 12.00 nog 

iv. We kunnen het eens zijn dat we het oneens met elkaar zijn, geen probleem. 

7. Bestuursverkiezing: 

Als nieuwe leden voor het bestuur worden voorgesteld: 

 Douwe Beimin in de rol van secretaris 

 Hans van Marle als algemeen bestuurslid 

Over beide voorgestelde leden hoefde niet gestemd te worden. 

Beiden zijn door de leden goedgekeurd als nieuw bestuurslid. 

De nieuwe bestuursleden nemen plaats aan de bestuurstafel. 

 Douwe Beimin hoeft zich niet voor te stellen is al bekend genoeg binnen de club. 

 Hans van Marle stelt zich voor als nieuw bestuurslid. 

8. Rondvraag:  

Leo Nijhuis: stelt dat hij wel de excursie heeft georganiseerd maar ook Henry Haak verdient als 

medeorganisator applaus. Aldus geschiedde. 

 

Peter Besseling: Smoelenboek. Hij heeft het al eerder aangehaald maar zou best wel handig 

zijn om dat beter bij te werken. 

Bestuur: is een plan 

Jos v/d Pelle: Hoe lang duurt het dat de werkgroep van Hans Saris verslag uitbrengt. 

Bestuur: voor de volgende gildeavond. 
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VZ: plan is om een vaste datum te prikken voor de excursie.  

 Dus ieder jaar op dezelfde datum. Weet iedereen waar hij aan toe is. 

 Zijn er nog mensen met ideeën voor de excursie dan wil het bestuur dat graag 

horen. 

Matthew Oosterhuis heeft 2 opm.: 

 Ideeën voor de proeftafel naar Hans Saris. 

 Er was een lijst met welke mensen deelnemen in welke commissie. 

 Kan dit weer gepubliceerd worden? 

Bestuur: wordt bewerkstelligd 

Oscar Moerman: Waarom stopt Henry Haak met VZ-schap 

Antw.: Hij is 6 jr lid geweest waarvan 5 ½ jr als bestuurslid. 

Nu plaats maken voor anderen. 

Beter andere mensen met andere inzichten. 

De voorzitter geeft aan nog wel een jaar door te willen gaan als interim-voorzitter. 

Joop Met: Rene Heubach zou toch nog komen voor het beantwoorden van vragen n.a.v. de 

wedstrijd. 

Bestuur: niemand heeft een vraag gesteld. 

Peter Besseling: De technische commissie was toch opgeheven? 

Bestuur: Ja???, Douwe Beimin, nee bij mijn weten niet de commissie is nooit formeel 

opgeheven . Twee leden zijn getopt een helaas overleden. Er komen nog genoeg 

vragen binnen. 

Peter Besseling: Hoe ver het met de brouwset is: 

Douwe geeft aan dat hij een nieuw brouw-set heeft samengesteld. 

 Een aantal pannen incl. gasbrander met elektr. ontsteking. Je kan brouwen 

met de volgende volumes maisch/kookpan van 25 liter of maisch/kookpan van 

50 liter 

 Er komt nog en handleiding bij. Publicatie op site Twents bierbrouwersgilde. 

 Voor de vergisting moeten de leden zelf een aanschaf doen. 

 Je kan dan nu als beginneling brouwen zonder dat je zelf grote uitgaven hoeft 

te doen. 

 Rekening moet nog worden opgemaakt 

Jan de Jong: Brengt terecht naar voren dat er nog geen nieuwe kascontrolecommissie is 

benoemd. Immers Douwe Beimin is gekozen tot nieuwe secretaris. Waardoor er een nieuw 

commissielid nodig is. 

Peter Besseling en Bert Wanders worden benoemd voor het komende jaar als 

kascontrolecommissie en Matthew Oosterhuis is reserve. 

Jan Kuilder: Is het mogelijk een keer een open dag organiseren voor promotie van het gilde. 
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Matthew Oosterhuis: Brouwsessie organiseren met gildeleden incl. eigen brouwinstallatie. 

Bestuur: dit is iets voor Hans Saris om mee te nemen. “t Wort wat kent dit principe al. 

Matthew meldt dat er pils is van de tap (zelf gebrouwen) 

Bestuur: Asparuh Asparov is winnaar van wedstrijd nr 1 en moet zeggen wat hij als nieuw 

ingrediënt naar voren brengt voor wedstrijd nr 2. 

Dit ingrediënt is: Lemon grass (citroen gras) 

9. Sluiting ALV 

Om 21:30 sluit de voorzitter de ALV 

 

Voor akkoord notulen. 

Voorzitter; H Haak  

Secretaris; Vacature  

Penningmeester; Peter V Amstel 

Lis 1; Frans Kempers  

Lid 2;  


