Datum: 8 januari 2015
Aan
Bestuur KWBG
Van
Ron Visser, secretaris KWBG

Notulen Bestuursvergadering KWBG van 02 december 2014
Aanwezig : S Pronin (v), J Snip, P Henneman, J Tuip en R van Til (p)
Notulist : R Visser (s).

1. Opening en Mededelingen.
Bezoek Lions club goed verlopen. Vergoeding nog niet ontvangen.
Koken met bier groot succes, Misschien 2 keer op de agenda.
Opleidingscommissie komt in januari bij elkaar, om de cursus te stroomlijnen.
Voorlopig programma wordt aangepast, maar kan in concept door.
Transportkosten van de SNAB bestelling bedroegen ruim 100 euro, volgende keer proberen
zelf te halen.
12 december is toch een clubavond.
Nieuwe temperatuurmeter wordt door Thermo elektra beschikbaar gesteld. Waarvoor weer
onze grote dank.
Kachel valt soms uit, Tony houdt een vinger aan de pols.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen november akkoord.
3. Actiepunten.
Zuurbestendige flesjes nog niet aanschaffen, John heeft een doseerpomp, even kijken of
deze voldoet.
Voor de lekbak voor de hopzakken komt een alternatief.
Kortingsverhaal Brouwmarkt is gewijzigd. Aanpassen en leden informeren.
Evaluatie open dag naar maart verschuiven.
Brouwformulieren: ca. 20% niet goed ingevuld, Als alternatief mogen ingevulde formulieren
samen met de sleutel ingeleverd worden wel brouwnummer uit de mail vermelden.
Peter W vragen of dit rechten technisch mogelijk is.
4. Lopende zaken Penningmeester.
In kas ca. 11000 euro. Inclusief de contributie van de 80 leden die reeds betaald hebben.
5. Barcommissie
Keuken begint vorm te krijgen, ramen uit de keuken worden dichtgetimmerd om de
afzuigkap te kunnen plaatsen.
Peter W gevraagd welke bieren gewenst zijn.
Jan vindt het jammer dat er weinig aandacht meer is voor het zelf gebrouwen bier. Hoe gaan
we dit weer onder de aandacht brengen?
6. Voortgang TC
Ketel is gereed, extra aandacht wordt besteed aan de veiligheid, (warmte van de ketel)
Afzuigkap op maat gemaakt.
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7. Geplande activiteiten
12-dec clubavond
03-jan nieuwjaarsreceptie
Jaarprogramma grotendeels ingevuld.
Watou weekend 25/26 april, Frans vragen (Kennisdrager = Frans K).
Datums activiteiten commissie opvragen.
Organiseren speciaal bier festival. Oproep aan leden om mee te denken en te organiseren.
Gastsprekers informeren naar tarief.
8. Overige punten
Onderbouwing voor verbouwing wordt aangeboden aan de gemeente, als commentaar Jan
verwerkt is. Jan stuurt zijn opmerkingen door naar Stephan.
Workshop bierbrouwen: Besloten om hier duidelijkheid in te scheppen. Straks nog 2
varianten.
Brouw op initiatief van het bestuur (sponsor brouw) en een introductie in het ambachtsgilde
met uitleg, hapje en drankje.
Het brouwen wordt niet meer aangeboden, Voor bekenden van de vereniging kan dit onder
een introductie brouw plaatsvinden.
9. Rondvraag.
Via Peter H kunnen we waarschijnlijk een Aero waterbehandeling apparaat bekomen. Deze
is van harte welkom.
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