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Voorwoord,
Beste mensen,
Alweer bijna een jaar voorbij met als laatste activiteit de landelijke wijnkeuring in Oss. Een
wijnkeuring die dankzij de bierpoot een uitbreiding te zien gaf van het aantal te keuren flessen.
Een mooie activiteit waarbij je landelijk een goede indruk kon krijgen van de kwaliteit van de
gemaakte wijnen, likeuren en bieren. Een mooie goed verzorgde dag met dank aan allen die daar
hun steentje aan hebben bijgedragen. Ook het komende jaar vindt de landelijke keuring weer
plaats in Oss en zoals de zaken er nu voorstaan zal dat zijn op zaterdag 25 april 2020. Het is goed
om nu al te kijken wat je ter keuring kunt aanbieden. Heb je een mooi product zet het dan
achteruit om ter keuring aan te bieden. Immers hoe meer flessen hoe beter je je eigen
kwaliteiten kunt bepalen.
De website is op dit moment helemaal up to date wat niet wil zeggen dat er niets te verbeteren
valt. Vinden jullie dat er verbeteringen plaats moeten vinden laat het dan vooral weten aan de
webmaster. Ook is het nu mogelijk dat er voor de aangesloten gilden een inlogcode bij de
webmaster kan worden aangevraagd. Hiermee kunnen de bij de FAWBG aangesloten gilden en
hun leden op het afgeschermde deel van de website terecht voor de o.a. de Nieuwsflits,
cursussen e.d.
Verder heeft het bestuur zich beziggehouden met de opvolging van vertrekkende bestuursleden.
In de extra Nieuwsflits van de afgelopen zomer is daar alle aandacht aan besteed. Helaas, tot
heden geen aanmeldingen en dan ga je je als bestuur toch afvragen waar dat heen gaat met de
FAWBG. In deze Nieuwsflits een vacature omschrijving van de voorzitter en de penningmeester.
Op de ALV van 7 maart 2020 zullen we het zien en beleven. Daarnaast is er steeds alle aandacht
voor de financiën, opleidingen, keurmeesters, et cetera.
U bent weer op de hoogte. Ik wens u veel leesplezier en namens het bestuur fijne feestdagen en
een voorspoedig 2020 toegewenst met veel mooie zelfgemaakte producten.
Met vriendelijke groet, Wim Mulder.

Bestuurszaken,
Bestuursvacatures
Het federatiebestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester per 7 maart 2020.
Functieomschrijving voorzitter:
De voorzitter is de spin in het web van het federatiebestuur. Hij is de man of vrouw die de beste
kwaliteiten uit zijn medebestuursleden naar boven weet te halen, hij coördineert en stemt de
activiteiten op elkaar af. De voorzitter kan goed luisteren, delegeert, verdeeld de taken in
onderling overleg en stimuleert de samenwerking. De voorzitter leidt de vergaderingen, is de
spreekbuis van het bestuur en probeert de verschillende partijen op één lijn te krijgen. Voorwaar
een mooie taak die op u staat te wachten.
Tijdsinvestering ongeveer 60 uur op jaarbasis.
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Functieomschrijving penningmeester:
De penningmeester heeft plezier in het omgaan met cijfers. Hij of zij doet de boekhouding, stelt
de begroting en de jaarrekening op en handelt de dagelijkse financiële zaken af. De
penningmeester doet bij elke bestuursvergadering verslag van de financiële situatie en bewaakt de
begroting. Daarnaast verzorgt de penningmeester de onkostenvergoedingen en regelt de
verzekeringen. Voorafgaand aan de ALV legt de penningmeester de financiële stukken ter controle
voor aan de kascommissie en geeft indien nodig uitleg. Tijdens de ALV legt hij verantwoording af
over het gevoerde beleid. Voorwaar, ook dit is een mooie taak die op u staat te wachten.
Tijdsinvestering ongeveer 50 uur op jaarbasis.
Als één van deze functies op uw lijf is geschreven schrijf dan geen sollicitatiebrief met cv maar
meldt u direct aan bij de secretaris en op de ALV doen we de rest.
Voor informatie over het voorzitterschap kunt u informeren bij de voorzitter Wim Mulder,
e-mailadres: voorzitter@fawbg.nl en voor de penningmeester natuurlijk bij de penningmeester
Bram Quist, e-mailadres: penningmeester@fawbg.nl.

Bierzaken,
Nu al terugblikkend op 2019 mag ik voor de bierzaken spreken over een geslaagd jaar. Na lang
weg geweest te zijn op de federatiekeuringen heeft de bierkeuring een comeback gemaakt met al
18 ingeleverde bieren. Daarnaast staat nu ook de presentaties voor een biercursus online en
weten onze aangesloten gilden(aren) ons steeds vaker te vinden voor de meest uiteenlopende
vragen. Op naar 2020!
Ook voor volgend jaar zal in april weer de federatiekeuringen plaats gaan vinden. Ideaal om uw
bieren in de categorie A, B, C en/of D te laten beoordelen door een vakkundige keurmeester van
de landelijke BKG (Bier keumeesters gilde). In tegenstelling tot dit jaar zal er twee flesjes ter
keuring aangeboden moeten worden. Per flesje kan een afwijking, vervuiling of doseringsfout
ingeslopen zijn. Daarom is een tweede flesje wenselijk en nodig om deze afwijkingen uit te
kunnen sluiten. De prijs per ingeleverd biertje blijft gelijk. Namelijk € 3,75 voor onze leden en
€ 5,00 voor niet leden bij een aangesloten gilde van de FAWBG.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om zijn of haar bieren in te kunnen leveren, kan men
deze in overleg met het bestuur van uw gilde op 7 maart in laten leveren tijdens de Algemene
ledenvergadering van de FAWBG. De uitslagen zullen tijdens de federatiekeuring in april bekend
gemaakt worden. Indien gewenst worden de keuringsformulieren met de opbouwende
commentaren na afloop naar u toe gemaild indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij de
prijsuitreiking.
De uitslagen zijn terug te lezen op federatiekeuringen.fawbg.nl
Volg ons ook op Facebook; https://www.facebook.com/pg/FAWBG1020548451488242/posts/?ref=page_internal
Hier vindt u regelmatig wijn, bier en likeur gerelateerde artikelen uit het nieuws en van
aangesloten gilden. Inputs vanuit uw gilde, zoals cursussen, tips of updates altijd welkom!
Namens de “bierzaken” van de FAWBG wens ik u fijne kerstdagen en een gezond 2020!
Peter Majoor
bierzaken@fawbg.nl
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Landelijke keuring FAWBG,
Beste gildeleden,
Op zaterdag 25 april 2020 is er weer een landelijke keuring in Oss. Graag een oproep aan alle
gildeleden om actief mee te doen en flessen in te leveren voor de keuring. Het wordt alleen een
succes als we meedoen. Om het makkelijk te maken is er tijden de keurmeesters bijeenkomst op
zaterdag 30 november afgesproken, dat alle keurmeesters in hun eigen gilde flessen verzamelen
om mee nemen naar de landelijke keuring.
Het is natuurlijk ook leuk om met een groep van je eigen gilde er heen te gaan en dat te
combineren met een gezellig dagje uit.
Omgeving Oss biedt talloze mogelijkheden om een dag te vullen.
Kijk vooral op de vernieuwde website van de FAWBG voor informatie.
Graag tot ziens op de landelijke keuring.
Voor nu wens ik allen hele fijne feestdagen en een heel gezond 2020 toe.
Diny van der Graaff.

FAWBG-kampioenschappen,

Vergeet het niet!
Landelijke keuring FAWBG
Op 25 april 2020
Schadewijkcentrum
Leeuwerikstraat 2 te Oss
Voor
Wijnen, likeuren en bieren.
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Fijne feestdagen
en
een gelukkig en
gezond nieuwjaar
*****
Bestuur FAWBG
Wim Mulder
Tinus Notermans
Bram Quist
Steef Scheffers
Diny van der Graaff
Peter Majoor
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