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Voorwoord van de voorzitter,
Ik zit hier een beetje onwennig achter m’n computer. Slechts enkele weken geleden heb ik, Niels
Mellema, de rol van voorzitter op me genomen.
Bij de laatste Algemene Leden Vergadering van de FAWBG van 7 maart eiste de
bestuursverkiezing de meeste aandacht op. Zoals Wim Mulder in de vorige nieuwsflits al schreef
“Immers wil je als FAWBG verder kunnen moeten er wel mensen zijn die zich beschikbaar willen
stellen voor een bestuursfunctie”. Daar wil ik graag aan toevoegen dat niet alleen een functie
binnen het bestuur belangrijk is, maar ook input vanuit de aangesloten gilden.
Inmiddels heb ik, zoals hierboven geschreven, de hamer van Wim over mogen nemen. Helaas is
de functie van penningmeester nog niet ingevuld. Vandaar nu al de oproep; kijk binnen uw gilde
rond of er iemand geschikt is om de ‘penningen over te nemen’.
De voorkeur gaat echt uit naar iemand buiten het Edes Wijn en Biergilde, want inmiddels zijn
vier van de zeven bestuursleden van de Federatie afkomstig uit het Edes Wijn en Biergilde.
Om vele redenen is het jammer dat de landelijke keuring voor wijn, bier en likeur niet door is
gegaan. Het zou voor mij tevens een mooi moment geweest kunnen zijn om kennis te maken
met vertegenwoordigers van hun gilden. Hopelijk komt er dit jaar alsnog een landelijke keuring,
hier wordt verderop in deze nieuwsflits aandacht aan besteed.
Tijdens de laatste bestuursvergadering is uitgesproken aandacht besteed aan de vraag wat de
Federatie voor haar leden kan betekenen. Er werden verschillende suggesties gedaan, maar
doorslaggevend was de opmerking dat wij die vraag het best beantwoord kunnen krijgen vanuit
de gilden zelf.
Vandaar de vraag bij deze:
Kunnen de gilden ons input geven met informatie waarin voor ons inzichtelijk wordt waarin wij
jullie bij kunnen staan, of op z’n minst ons best kunnen doen om jullie bij te staan?
Inmiddels draait er een Facebookpagina van de FAWBG, het zou goed zijn wanneer daar zo veel
mogelijk nieuwtjes gedeeld worden. Daarbij zit ik niet alleen aan recepten en vragen, die
beantwoord kunnen worden door andere enthousiaste gilde leden te denken, maar ook aan
activiteiten die de aangesloten gilden ondernemen. Vaak komt hier veel informatie naar voren
waar andere gilden hun voordeel mee kunnen doen.
Graag wil ik, namens alle bestuursleden, de volgende gilden feliciteren:
Walchers Wijnmakers-, Bierbrouwers- en Likeurgilde uit Middelburg met haar 35-jarig bestaan.
Wijnmakersgilde “Midden-Limburg” uit Swalmen, die eveneens 35 jaar geleden in opgericht.
Het Groningse Amateur Wijnmakersgilde “De Braamstruik” werd 30 jaar geleden een gilde.
Ook Wijnmakersgilde “Betuws rivierenland” uit Geldermalsen bestaat 30 jaar.
Onze ‘Benjamin’ in dit rijtje is Noord Limburgs Wijnmakersgilde “Dionysos” uit Horst. Die zag
tien jaar geleden het levenslicht.
Met vriendelijke groet en op de gezondheid,
Niels Mellema
Voorzitter FAWBG
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Bestuurszaken,
Bestuursvacature
Gelukkig is er tijdens de ALV van 9 maart voorzien in een nieuwe voorzitter en een algemeen
bestuurslid. Helaas is het nog niet gelukt om een vervanger te vinden voor penningmeester.
Dat is wel nodig voor het voortbestaan van de FAWBG.
Het is een eenvoudige taak en ongeveer met 4 uur per maand is het werk gedaan.
In de vorige Nieuwsflits is al een opsomming gemaakt van de taken van de penningmeester:
• bijhouden boekhouding
• stelt de begroting en de jaarrekening op en handelt de dagelijkse financiële zaken af
• doet bij elke bestuursvergadering verslag van de financiële situatie en bewaakt de begroting
• verzorgt 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
Wil je een bijdrage leveren aan het voortbestaan van de FAWBG mail de penningmeester voor
meer informatie penningmeester@fawbg.nl of bel Bram Quist 0643436422

Website,
De “W’ voor website
Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de FAWBG van internetprovider is overgestapt.
Normaal merk je er helemaal niets van. Vaak is het een verhuizing van een website alleen een
kwestie van gegevens overzetten naar een andere schijf en/of op een ander locatie. Daar merk of
zie je normaal gesproken niets van. Bij de overstap naar Strato is het uiteindelijk wel duidelijk
zichtbaar geweest. Hierbij is de site geheel vernieuwd met als doelen; eenvoudiger en
overzichtelijker.
Steeds vaker betrap ik mijzelf (jonge man, net 50 jaar, eerste generatie internet) erop dat je altijd
op zoek bent naar informatie. Zelf en misschien u ook, bent de hele dag verbonden met een
onuitputtelijke bron van informatie. Typ de eerste twee woorden van je zoekopdracht in en
Google vult jouw vraag met antwoord aan. Deze informatie verzint Google niet zelf. Alle nuttige
en ook zinloze informatie vindt Google op de ontelbare aantal pagina’s aan informatie die wij
gezamenlijk aanbieden op het wereldwijde netwerk. Logisch dat uw informatie altijd up-to-date
moet blijven om goed gevonden te worden. Ook voor uw nieuwe toekomstige leden.
Naast het verstrekken van informatie aan haar leden, heeft de FAWBG nog een belangrijke taak;
het in de gaten houden van de kosten. En tot slot nog een administratief dingetje; de SSLbeveiliging. Boven in de zoekbalk waar bijvoorbeeld fawbg.nl staat, zie je vaak een klein
hangslotje. Dit symbool geeft aan dat uw verbinding met deze site beveiligd (gecodeerd) is.
Google zal in de toekomst steeds meer voorkeur hebben voor deze beveiligde sites. Als eigenaar
van een website ben je steeds meer verplicht om een SSL-certificaat aan te vragen. Deze wordt
niet altijd gratis verstrekt.
Wat zou het toch geweldig zijn als je een betaalbare overzichtelijke website kunt vinden met een
SSL-certificaat (beveiliging) en dat zonder enige kennis van HTML en/of andere
programmeertalen.
Het is mogelijk! Door steeds hoger op de ladder te gaan staan kom je steeds dichter bij de bron
van hosting. Dit biedt voor iedereen mogelijkheden. Denk hierbij aan het onderbrengen en
ondersteunen van uw website, tijdelijke website voor evenementen (Federatiekeuring, HKW
etc.) en eigen mailadressen om uw privacy te waarborgen (bijv. voorzitter@eigendomein.nl,
secretaris@eigendomein.nl). Dit kan de FAWBG aan haar leden bieden vanaf € 69,- p/jr.
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Vraag naar de mogelijkheden; info@fawbg.nl, kijk op www.gildehosting.nl of stel uw vraag aan
mij op peter@fawbg.nl
Peter Majoor
Bestuurslid bierzaken

Ingezonden informatie van Anton Keetels,
GEMALEN FENEGRIEK als activeermiddel voor eigen afweer in je tuin
Fenegriekzaadpoeder is door de Europese Commissie toegelaten als gewasbeschermingsmiddel
voor de bescherming van planten tegen bladschimmels, meer bepaald echte meeldauw
(Uncinula necator) bij druif. Het wordt in water opgelost. Deze oplossing wordt versproeid over
de bladeren. Het poeder van fenegriekzaden is zelf geen bestrijdingsmiddel noch gif, maar het
activeert het eigen zelfverdedigingsmechanisme van de plant.
Daarnaast kan men fenegriek als tussengewas en groenbemester inzetten. Fenegriek bindt
stikstof in de bodem waardoor deze zichzelf en omringende planten bemest.
Bron: internet; Wikipedia

Landelijke keuring FAWBG,
FAWBG-kampioenschappen,
De keuring wordt vanwege de corona-maatregelingen verschoven en mogelijkerwijs
gehouden in het 4de kwartaal van het jaar.
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