NIEUWSFLITS
EXTRA
EDITIE

FAWBG
FEDERATIE VAN AMATEUR WIJN-/LIKEURMAKERS- EN
BIERBROUWERS GILDEN

Secretaris FAWBG | Nieuwsflits | 17 juli 2019

Nieuwsflits
FAWBG

Beste mensen,
De federatie wenst jullie een mooie, fijne, prettige en
zonnige vakantie.
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Nog even de aandacht voor het volgende:
Beste mensen,
Het bestuur is niet in vergadering bijeen geweest maar wil toch even jullie
aandacht vragen voor de ophanden zijnde bestuurswisselingen.
Op de laatste ALV is aandacht gevraagd voor de opvolging van een aantal
bestuursleden, zoals jullie hebben kunnen lezen in de laatste Nieuwsflits. In het
kort komt het er op neer dat er 3 bestuursleden statutair af zullen treden. Drie
bestuursleden die gelijktijdig aftreden is niet wenselijk omdat daarmee het
bestuur wordt gehalveerd. Op de ALV is besloten dat er één bestuurslid
doorschuift naar een volgende periode zodat er steeds maximaal 2 personen
gelijkertijd af zullen treden. Zowel de penningmeester als de voorzitter hebben
zich bereid verklaard om één jaar extra zitting te willen nemen in het bestuur.
Steef Scheffers is bereid om zich herkiesbaar te stellen en wil, gezien zijn leeftijd
en gezondheid, per jaar bekijken of een volgend jaar haalbaar is. Zowel de
penningmeester als de voorzitter laten hun verlengde termijn afhangen van de
aanmelding van nieuwe bestuursleden. Met andere woorden, komt er een
aanmelding voor een nieuwe penningmeester dan treedt de penningmeester af
in 2020 en komt er een aanmelding voor voorzitter dan treedt de voorzitter af in
2020.
Het moet toch mogelijk zijn om uit een ledenbestand van ruim 800 FAWBG
leden twee mensen te vinden die de schone bestuurstaak op zich willen nemen.
Tot heden zijn al onze inspanningen helaas zonder resultaat gebleven. Maar, wij
willen toch allemaal dat onze Federatie blijft bestaan, dus kom op!
Deelname aan het bestuur bied je de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden
binnen de FAWBG, in de keuken te kijken van keurmeesters en opleiders, de
keuringen te organiseren en de toekomst van de FAWBG vorm te geven.
Heb je goede ideeën kom ermee en voel je ervoor om plaats te nemen in het
bestuur laat het weten. Denk je: ”Ja het zal wel, ik weet het nog niet, is dit wel
wat voor mij.” Kom langs en doe mee met een bestuursvergadering, proef de
sfeer en ontdek waar wij als bestuur mee bezig zijn.
Wij vergaderen 3 keer per jaar en op de ALV moeten wij er natuurlijk ook zijn.
De bestuursfunctie ga je aan voor 4 jaar, is onbezoldigd, maar de reiskosten
mogen gedeclareerd worden. Verder wisselen we tussentijdse informatie uit via
de mail en de bestuursApp.
Namens het bestuur, Wim Mulder

Geniet van de vakantie, neem een lekker glaasje wijn en laat
de FAWBG niet in de steek!!
Federatie van Amateur Wijn-/likeurmakers- en Bierbrouwers Gilden
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