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Voorwoord,  

Beste mensen, 

In de laatste bestuursvergadering is de ALV  van 7 maart voorbereid, waarbij de 

bestuursverkiezing de meeste aandacht opeiste. Immers wil je als FAWBG verder kunnen 

moeten er wel mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie. Op dit 

moment is er wel één die informatie heeft gevraagd en uiteraard ook gekregen. Het zou fijn zijn 

als er zich meerdere kandidaten meldden als voorzitter en als penningmeester. In de vorige 

Nieuwsflits heb ik een overzicht meegestuurd met de inhoud en de tijdsbesteding voor deze 

functies.                                                                                                                                                    

Als extra geheugensteuntje sturen we deze informatie nog eens mee. 

Als het goed is hebben jullie een mail gekregen over de veranderingen in het aanmelden voor de 

landelijke keuring voor wijn, bier en likeur. Deze is vanaf dit jaar volledig digitaal evenals de 

betaling via Ideal. Wij denken in het digitale tijdperk een flinke stap vooruit voor de FAWBG. En 

nu maar hopen dat er geen kinderziektes inzitten, zo ja dan een beetje begrip daarvoor. Op de 

site kunnen jullie je opgeven. Dit is voor onze webmaster Peter, een heidens karwei geweest om 

het voor elkaar te krijgen. Uitzoeken, volhouden, uitproberen en nog eens proberen is zijn 

motto. Een compliment waard Peter, bij deze. 

Kijk ook eens vaker op de site. Jullie zullen ontdekken dat er veel informatie staat die goed 

bruikbaar is. Staat er informatie waarvan je denkt, dat kan beter, laat het weten aan de 

webmaster. Ook is het van belang dat er informatie op verschijnt van jullie gilden. Een leuke 

avond een gastspreker een jubileum enz. Vorig jaar hebben wij op de ALV een oproep gedaan 

om deze informatie op de site te krijgen. Het resultaat tot heden 0. Het lijkt mij dat er meer dan 

genoeg is bij de verschillende gilden om te delen met de anderen. 

Het HKW vindt dit jaar plaats in Zeeland. Op het mooie Schouwen-Duiveland hebben we een 

prachtige Camping gevonden bij recreatiebedrijf Langeraad. De gehele week zijn er plaatsen 

gehuurd om gezellig bij elkaar te zijn en deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Deze 

bestaan uit een bezoek aan,- en een wijnproeverij bij,- wijnboerderij de Kleine Schorre. Een hele 

bekende die hofleverancier is bij de KLM vanwege zijn kwaliteit. Verder wordt er een bezoek 

gebracht aan het watersnoodmuseum waarbij de verschrikkingen van de ramp in 1953 compleet 

in beeld worden gebracht. Op het eind van de week is er een rondwandeling door Zierikzee 

onder begeleiding van een gids en sluiten we af met een bierproeverij in het oudste café van 

Zierikzee. Daarnaast zijn er natuurlijk weer de bekende jeu de boules, de gezellige avonden en 

de BBQ. 

Jullie zijn weer op de hoogte en deze Nieuwsflits zal jullie bereiken voor de ALV van 7 maart. 

Ook zullen er voor die tijd de agenda van 2020 en de notulen van 2019 bij jullie in de mailbox 

ploffen.  Graag zie ik jullie dan. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur Wim Mulder. 
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Bestuurszaken,  

Bestuursvacatures 

Als geheugensteuntje voor de invulling van de bestuursvacatures sturen wij jullie nog eens de 

functieomschrijving en de tijdsinvestering van de 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. 

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 en voor 

de penningmeester natuurlijk bij de penningmeester Bram Quist. 

 

Bierzaken, 

Zoals u wellicht al hebt vernomen, is de aanmeldprocedure voor de federatiekeuringen in 2020 
veranderd. Vanaf nu wordt u doorverwezen naar een webshop van de FAWBG waarin u uw 
keuze kunt maken welke wijnen, likeuren en/of bieren u in wilt leveren. Het werkt net zoals bij 
BOL.COM of zoals bij de webshop van uw supermarkt; product selecteren en in het 
winkelwagentje doen.  
Na selectie terug naar uw winkelwagentje, afronden en uw betalingsmethode selecteren. Dit jaar 
kunt u naast de gebruikelijke overmaking ook kiezen voor iDEAL. Betrouwbaar en vooral 
makkelijk.  
 
Mocht u liever gebruik maken van de papieren versie? Geen probleem. Stuur een mailtje naar 
bierzaken@fawbg.nl en geef aan dat u graag het aanmeldformulier (pdf) wilt ontvangen.  
 
Na jaren weg geweest te zijn van de “Federatiekeuringen” zijn er vorig jaar al 18 bieren ter 
keuring ingeleverd. Voor € 3,75 worden uw bieren officieel gekeurd door de keurmeesters van de 
BKG. Zelfde eisen, zelfde keurmeesters, zelfde keuringsrapporten, alleen de helft goedkoper dan 
andere landelijke open kampioenschappen. De enige beperking is het ontbreken van de 
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mogelijkheid voor het inleveren van de “vrije klasse”. De ingeleverde bieren worden op zaterdag 
25 april terplekke gekeurd in Oss. De aandacht die een “vrije klasse” behoort te krijgen komt 
hierbij in het gedrang. Daarentegen kunt u online uw keuze maken uit de 69 beschreven 
biertypen uit de BKG lijst.  
 
Inleveren kan op zaterdag 25 april in Oss maar u kunt uw flessen ook meegeven voor 7 maart 
tijdens de “algemene ledenvergadering” van de FAWBG. Vraag uw bestuur naar de 
mogelijkheden.  
Wel meedoen maar niet in de gelegenheid om naar Oss te komen? Vraag naar de mogelijkheden 
via bierzaken@fawbg.nl  
 
Peter Majoor 
Bestuurslid bierzaken FAWBG 
 
 
Landelijke keuring FAWBG, 
 

 
FAWBG-kampioenschappen, 

 

Vergeet het niet! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Landelijke keuring FAWBG 
               

              Op 25 april 2020  
 

          Schadewijkcentrum 
      Leeuwerikstraat 2 te Oss 
                      Voor 
    Wijnen, likeuren en bieren. 

 

 


