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Voorwoord,  

Beste mensen, 

Als voorzitter van de FAWBG aan mij de eer om het voorwoord te schrijven voor de eerste 

FAWBG Nieuwsflits. 

Sinds ik eind 2016 tot voorzitter ben gekozen bereikten het bestuur steeds meer berichten dat 

het FAWBG zo slecht zichtbaar was. We horen er niets van, wat doen jullie eigenlijk, we betalen 

alleen maar contributie en vul zelf maar aan. Ik moet zeggen dat ik in het verleden ook dezelfde 

gedachten heb gehad, net als velen van u. 

Nu kan ik u wel vertellen dat we best nog wel het een en ander te verwerken hebben en dat het 

mij opviel dat het FAWBG nog met zoveel zaken bezig is geweest de afgelopen jaren. Daarom is 

op de laatste ALV op 10 maart in Geldermalsen door het bestuur voorgesteld om een Nieuwsflits 

uit te brengen om de aangesloten leden van het reilen en zeilen op de hoogte te houden. Dit 

voorstel is met algehele stemmen positief en enthousiast ontvangen. Daarbij is afgesproken dat 

we het uitbrengen van de Nieuwsflits koppelen aan de bestuursvergaderingen en er naar streven 

om binnen drie weken na de bestuursvergadering de Nieuwsflits uit te brengen. De Nieuwsflits 

wordt gezonden naar de bij ons bekende adressen van de aangesloten Gilden met het 

nadrukkelijke verzoek om deze door te sturen naar hun leden zodat iedereen op de hoogte kan 

zijn. Om kosten te besparen vergadert het bestuur slechts drie keer per jaar en is er één ALV in 

maart waarbij de aangesloten gilden de gelegenheid krijgen om hun FAWBG mede vorm te 

geven en waar het bestuur verantwoording aflegt voor gedane zaken. Tussentijds gaat tussen de 

bestuursleden alles per mail en per App. 

Onmogelijk was het om tijdens de ALV in maart 2016 drie nieuwe bestuursleden te werven. Het 

voortbestaan van de FAWBG was serieus in gevaar. Daarvoor werd er in september een extra 

ledenvergadering belegd waaruit, na een vurig pleidooi van Ruud Hoogstraten en Bram Groot, 

zich uiteindelijk drie nieuwe bestuursleden aanmeldden. Steef Scheffers, Bram Quist en Wim 

Mulder. Wim Mulder was de enige die bereid was het voorzitterschap op zich te nemen en werd 

direct door de aanwezige leden benoemd zodat we als FAWBG met een voltallig bestuur verder 

konden. De bestuursleden zullen zich per toerbeurt aan u voorstellen. In deze Nieuwsflits Peter 

Majoor en Wim Mulder. 

Vele zaken lagen er op de bestuurstafel zoals het weer opstarten van de weggevallen jaarlijkse 

keuring, de leden WA-verzekering, de keurmeesterbijeenkomsten, de keurmeestersopleidingen 

en het werven van keurmeesters, nieuwe cursusboeken, het vormgeven van de bierpoot binnen 

de FAWBG, de financiële situatie van de FAWBG, het voortbestaan van de FAWBG, 

kostenbesparing binnen het FAWBG, de website, de vergaderlocatie, het HKW en zo nog wel 

een aantal kleinere zaken. Al met al genoeg om de vergaderingen te vullen en de FAWBG 

herkenbaarder te laten zijn als Federatie voor alle aangesloten leden en dan nu de Nieuwsflits. 

Op de bestuursvergadering van 10 april is uitvoerig gesproken over de WA-verzekering van de 

FAWBG. In deze Nieuwsflits een korte samenvatting daarvan. Ook is de bierpoot uitvoerig 

besproken en ook daarvan een korte samenvatting met een verzoek aan de bierbrouwers. De 

website is op dit moment volledig op orde en bij de tijd. We gaan zoeken naar een meer 

overzichtelijke site die vriendelijker kan zijn voor de gebruiker. Ons is uit verschillende hoeken 

al hulp aangeboden. 

Op de site staat alles, maar is voor sommigen moeilijk te vinden vandaar de poging om aan deze 

wensen tegemoet te komen. Ook de landelijke keuring in Oss, op 26 mei, is uitvoerig besproken. 



Nieuwsflits 

    
FAWBG 

            Federatie van Amateur Wijn-/likeurmakers- en Bierbrouwers Gilden    Pagina 2 

Het lijkt erop dat alles is geregeld dus kom maar op met uw wijnen. Opgaveformulieren zijn te 

downloaden vanaf de website, maar wacht er niet te lang mee want ook de organisatie moet er 

nog mee aan de slag. Wel beste mensen, voorlopig genoeg om over na te denken, hebt u goede 

ideeën, tips, of iets anders waar uw FAWBG-voordeel van heeft of zich beter op de kaart kan 

zetten, laat het ons weten en blijf er niet mee lopen. 

Namens het FAWBG-bestuur met vriendelijke groet Wim Mulder. 

De voorzitter stelt zich voor, 

Het is goed als de leden van de FAWBG iets meer weten van de voorzitter. Velen zullen mij niet 

kennen om de doodeenvoudige reden dat er van de bijna 900 leden van de FAWBG er zich bij de 

ALV ieder jaar slechts een 25-tal melden, waarbij je ook steeds dezelfde tegenkomt. 

Welnu, ik ben dus Wim Mulder 68 jaar, getrouwd, kinderen, kleinkinderen en één 

achterkleinkind. Sinds juli 2015 geniet ik van een, vind ik zelf, welverdiend pensioen en AOW, 

waarvoor ik tijdens mijn werkzame leven net als de meesten, flink voor gedoneerd heb. Ik woon 

in het prachtige Zeeland in het buitengebied van Heinkenszand, midden in het natuurgebied 

van wat ze noemen “de Zak van Zuid-Beveland”. Wij wonen op een ruim perceel waar wij 

genieten van de tuin met fruitbomen, druivenstokken, een moestuin en wat kleinvee. Daarnaast 

ben ik als de voorzitter van de FAWBG ook nog actief als voorzitter in 4 andere organisaties die 

het algemene sociale nut en belang behartigen. Verder ben ik ook regelmatig als bouwvakker 

actief bij verbouwingen van kinderen en kleinkinderen. Genoeg te doen dus en voorlopig zal ik 

mij niet vervelen. Dit alles kan natuurlijk alleen met een goede gezondheid. Daar geniet ik van 

en ben ik dankbaar voor. 

Groetend met een goede gezondheid, Wim Mulder. 

Verzekering, 

Het hele jaar zijn we bezig geweest met de verzekering en nog niet tot een besluit gekomen. Zeer 

moeilijke materie. De bestaande contactpersoon van Allianz heeft niet de opgedrongen 

beheerskosten van 25,- per maand in rekening gebracht en zal dat volgens de woordvoerder ook 

niet doen. Gekeken naar het afsluiten van een WA-verzekering voor de aangesloten 

gildebesturen kost rond de 300,- voor alle aangesloten gilden zou dat 7000,- zijn dus niet te 

betalen. Ook hebben we geïnformeerd bij een jurist en deze zegt dat het voor stichtingen en 

verenigingen met een omzet onder de 250.000,- het niet nodig is om een WA-verzekering voor 

besturen af te sluiten. Als een gilde zoals wij zijn notarieel is bevestigd met statuten, dan is een 

bestuur niet persoonlijk aansprakelijk en gaat de aansprakelijkheid niet verder dan het eigen 

vermogen van het gilde. Een afgesloten algemene WA-verzekering voor de aangesloten leden 

krikt dat vermogen op tot het verzekerde bedrag. Ten alle tijde moet bij schade eerst de eigen 

verzekering worden aangesproken en in tweede instantie pas de verzekering van de FAWBG 

omdat deze een secundaire verzekering is. Sweere heeft een voorstel gedaan voor een 

bestuursaansprakelijkheid WA waarbij de keuringen, de gezamenlijke activiteiten, voorlichting, 

het geven van informatie en het uitzenden van keurmeesters zijn verzekerd. Zowel bij Allianz als 

bij Sweere is er geen bestuurs- WA-verzekering voor de gildebesturen. De bestuursleden zijn 

uiteraard wel als gewoon lid verzekerd. Ook zijn we geweest bij de Rabo om informatie over een 

particuliere WA maar deze geeft geen dekking voor zakelijke activiteiten zoals door een gilde of 

de FAWBG worden uitgevoerd. Ook zijn we bezig om van contactpersoon te veranderen omdat 
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we van de huidige niet altijd de juiste informatie hebben gekregen en de beheerskosten kregen 

opgedrongen. Op dit moment zijn we erachter gekomen dat onze verzekering stilzwijgend wordt 

verlengd en daarna weer 3 jaar doorloopt. Deze verzekering is daarom pas opzegbaar eind 2019. 

We hebben dus nog even de tijd om verder te zoeken. Tussentijds kunnen we wel de verzekering 

aanpassen als we besluiten bij Allianz te blijven. 

Van een speciale voorlichtingsavond m.b.t. onze nieuwe verzekering kan dit jaar dus geen sprake 

zijn. Wel zijn we bezig om bij verschillende maatschappijen een passend voorstel aangaande 

onze federatieverzekering aan te vragen. Ook informeren we bij verschillende gemeentes hoe 

mogelijkerwijs e.e.a. verstandig en betrouwbaar geregeld kan worden. Nog een moeizame weg te 

gaan, maar we doen onze uiterste best om een verantwoordde verzekering voor u allen af te 

sluiten. Wordt vervolgd. 

Namens het bestuur, Wim Mulder. 

Waar blijft de contributie van de aangesloten Gilden? 

Voor elk lid betaald een gilde €4, en €2 vanaf het 41e lid. 

De Federatie is in 1978 opgericht. Dit jaar streeft zij al 40 jaar haar doelen na.   
En welke doelen zijn dat dan?  
“Het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van het zelf maken van wijn, het 
zelf brouwen van bier en het zelf bereiden van likeur als vrijetijdsbesteding”.  
 
De in 1990 bijgestelde statuten zeggen dat de Federatie haar doel tracht te bereiken door: 
a. Het organiseren van bijeenkomsten waarop wijnmakers, bierbrouwers en likeurbereiders hun 
    ervaringen en resultaten kunnen uitwisselen. 
b. Het geven van voorlichting en informatie. 
c. Het organiseren van wedstrijden, proeverijen en keuringen. 
d. Het onderhouden van contacten met zusterorganisaties. 
e. Het bevorderen van goede onderlinge verhoudingen. 
f.  Het bevorderen van (internationale) wedstrijden en uitwisselen van kennis en ervaring. 
g. Het geven van cursussen: en 
h. Het begeleiden en informatie verstrekken in materiële zaken voor zover dit binnen de 
     mogelijkheden van de Federatie ligt. 

Hoe zit dat nu met de uitgaven die de federatie doet in relatie tot de geformuleerde 

doelstellingen? 

De contributies leveren ±€3000 op. De omzet is veel groter, namelijk ±€4500, omdat er ook 

inkomsten zijn van de keuringen bij de gilden, de landelijke keuring en de verkoop van boeken 

van het Opleiding en Kenniscentrum. 

Om een goed beeld te krijgen van de inspanningen en de kosten van de Federatie geven de 

uitgaven in relatie met de omzet een beter beeld dan alleen met de contributie. 

±30 % gaat naar de keurmeesters. Het betreft vooral reiskosten om naar de gildes te reizen voor 

keuringen en een klein deel daarvan voor de bijeenkomsten van de keurmeesters voor 

afstemming en bijscholing. 

±18% gaat op aan bestuurskosten. Ook hier betreft het vooral reiskosten. De Federatie is een 

landelijke organisatie. De afstanden naar de gilden en de woonplaatsen van de bestuurders 

liggen door het hele land. 
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±10% gaat op aan de aansprakelijkheidsverzekering. 

±15% gaat naar de landelijke keuring. Helaas is die landelijke keuring in het gedrang gekomen 

toen onze zusterorganisatie er mee stopte. Vorige jaar is het weer klein opgezet en dit jaar wordt 

het weer groter aangepakt. De landelijke keuring neemt een belangrijker plaats in dan de 

uitgaven suggereren omdat er veel inkomsten tegenover staan. 

±7% voor het onderhouden van contacten met de gilden en zusterorganisaties. Het betreft hier 

vooral de kosten van de jaarvergadering. 

±10% gaat naar Internet en kantoorkosten.  

±10% gaat naar het opleiding en kenniscentrum. Er worden wel kosten gemaakt, maar de 

verkoop van boeken levert ook weer inkomsten op. 

Bram Quist 
Penningmeester FAWBG 

Peter Majoor, 

Even kort voorstellen:                                                                                                                        

Vanaf de laatste algemene ledenvergadering is het uiteindelijk officieel. De “B” van bier in het 

FAWBG heeft weer een gezicht gekregen. Mijn naam is Peter Majoor, 48 jaar oud, getrouwd en 

vader van 2 kinderen. Circa zes jaar geleden ben ik voor het eerst gewezen op de mogelijkheid 

om zelf thuis bier te kunnen brouwen. Nooit geweten dat je geen grote (chemische-) fabriek 

nodig hebt om zelf een lekker biertje te kunnen brouwen. Zoals zo velen ben ik begonnen met 

een zogenaamde “blik brouwsel”. Een blik siroop verwarmen en verdunnen met de beschreven 

hoeveelheid water, gist erbij en drie weekjes geduld hebben.  

Na twee blikken had ik al snel in de gaten dat er met losse ingrediënten meer mogelijk is. Rond 

het ontdekken van deze prachtige hobby heb ik mij aangesloten bij het “Edes Wijn en Biergilde”. 

Voor de invulling van de “B” wordt ondertussen hard gewerkt aan geheel vernieuwde 

cursusmateriaal en zal, nu het LABO al enige tijd is weggevallen, ook nieuwe contacten gelegd 

moeten worden met bijvoorbeeld het Bierkeurmeesters Gilde.  

Kortom, veel werk, genoeg ideeën en maar vierentwintig uur in een dag.  

Voor al uw (bier-) vragen kunt u terecht op fawbg.bier@gmail.com . 

Diny van der Graaff, 

Voor zover ik nog niet bekend ben bij de leden, zal ik mij ook even kort voorstellen.                           

Mijn naam is Diny van der Graaff, al een aantal jaren bestuurslid FAWBG, en wijnkeurmeester. 

Tevens verzorg ik de laatste jaren de opleiding voor wijnkeurmeesters, soms samen met Joop 

Krijgsman. Verder commissie lid OKC (= Opleiding en Kenniscentrum). Deze groep zorgt voor 

het schrijven van de wijnboeken en updates van deze lesboeken voor de gilden. Recent zijn er 

weer nieuwe versies van het boek Wijn maken voor beginners en Wijn maken voor gevorderden 

uitgekomen. Van harte aanbevolen. 
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Graag nog even uw aandacht voor de komende landelijke keuring op 26 mei 2018 in Oss. Helaas 

heeft er een paar jaar geen landelijke keuring plaatsgevonden door het terugtrekken van de 

wijngaardeniers. Daar deze keuring toch wel gemist werd, heeft het FAWBG-bestuur besloten 

opnieuw deze keuring te organiseren. De keuringscommissie is druk bezig geweest met de 

voorbereiding.                                                                                                                                                   

Graag flessen van tevoren inschrijven via de website van de FAWBG. Dit wordt gedaan om het 

juiste aantal keurmeesters goed te kunnen regelen. Te weinig is heel vervelend, maar te veel ook. 

Het is altijd een leuke ervaring om te zien hoe uw wijn scoort t.o.v. een landelijk gemiddelde. De 

concurrentie is wat groter dan bij een gildekeuring, maar dat maakt het ook aantrekkelijk naar 

mijn mening.                                                                                            

Verder is de omgeving van Oss heel leuk om er een dagje "uit" van te maken. Er zijn veel oude 

dorpen langs de Waal, zoals b.v. Ravenstein, een heel oud oorspronkelijk centrum. Er was 

volgens mij eveneens een bierbrouwerij, maar deze was gesloten toen wij er waren. Ook het 

natuurgebied Herperduin, of Herpse Bossen wordt aanbevolen met prachtige wandelroutes, zo 

maar een paar suggesties. 

Paula Soeteman, 

Nieuws van de FAWBG wijn- en likeur keurmeesters 

Beste gildeleden, 

Wij geven u graag eens een kijkje in de keuken van een keurmeester. 

Na de opleiding tot keurmeester met goed gevolg te hebben afgerond moet een keurmeester 

ieder jaar zijn of haar kennis op peil houden door o.a. keuringen, lezingen en bijeenkomsten. 

Tijdens zo'n keurmeesters bijeenkomst op 3 maart jl. hebben wij naast het gezamenlijk oefenen 

van de lesstof lees < het gezamenlijk oefenen in het keuren van wijn en het determineren van 

wijnfouten > ook het fonkelnieuwe cursusboek wijnmaken besproken en kwamen er op deze dag 

ook een aantal punten naar voren die voor u als gilden die een keurmeester willen aanvragen van 

belang kunnen zijn. 

Er wordt op dit moment met een nieuw keuringsformulier getest voor wijn. Tijdens de komende 

gilde keuringen wordt aan de gilden gevraagd te zorgen dat de keurmeesters over deze testversie 

kunnen beschikken.                                                                                                                            

Deze testversie kunt u downloaden op de site van de FAWBG, klik hier voor de testversie. 

Verder zien wij graag dat het maximale aantal te keuren flessen per keurmeester niet wordt 

overschreden (maximaal 15 voor 1 keurmeester en maximaal 25 per 2 keurmeesters)                    

De meesten van ons keurmeesters beschikken niet over een auto met chauffeur en van iedere 

wijn blijft een staartje in de keurmeester achter. U gelieve aan zijn of haar veiligheid te denken. 

Dit jaar zijn er alweer veel aanvragen voor keurmeesters binnengekomen en voor het grootste 

deel is inmiddels een of meerdere keurmeester gevonden.                                                         

Mocht u gebruik willen maken van de kennis van een keurmeester vergeet u dan niet uw 

keuringen ruim van tevoren aan ons op te geven zodat wij deze in de agenda kunnen noteren en 

er voor uw keuring een keurmeester kan worden gezocht. 

Vruchtenwijn:                                                                                                                                         

Het wordt vaak vergeten maar wijnkeurmeesters worden tijdens de opleiding bekend gemaakt 

met de specifieke kenmerken van druivensoorten en vruchtenwijnen. Er is momenteel een groot 
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aanbod van druivenwijnen tijdens de keuringen maar stiekem hopen we dat U als amateur 

wijnmakers de kunst van het maken van vruchtenwijnen hoog in uw vaandel houdt. 

NB Seizoen voor berkensap, paardenbloemen en straks rabarber wijn is weer aangebroken! 

Mocht U geïnteresseerd zijn in het vak van wijnkeurmeester, laat het ons weten. Wij vertellen er 

graag over! 

Met vriendelijke groet, 

FAWBG Keurmeesters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijke keuring FAWBG 
Op 26 mei 2018 

 
Schadewijkcentrum 

Leeuwerikstraat 2 te Oss 
Voor 

Wijnen en likeuren. 


