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DE DELTABROUWERS AGENDA   

 
25 september Mosselavond 
23 oktober Jaarvergadering 
27 november Gildeavond 
18 december  Themabier Baltic Porter volgens 
                             Biertypenlijst van Derek Walsh. 
 
 
 

NIEUWS VAN HET BESTUUR                                                                Jaap Nijsse 

 
Na een welverdiende vakantie heeft het bestuur op 1 September weer voor het 
eerst vergaderd. Een zomer waar we als Deltabrouwers toch nog wel actief waren. 
Op drie braderieën en bij de fietstocht van het Fruitteeltmuseum waren we 
vertegenwoordigd. 
Het resultaat was dat we enkele cursisten hebben en dat er honderd liter Goesting 
aan de man werd gebracht. Iedereen bedankt die hieraan heeft meegewerkt. 

Een terugblik op de barbecue leert ons dat het vlees wat 
minder was dan vorig jaar en dat we dan ook weer terug 
gaan naar onze oude vleesleverancier. Het bier en de 
salades van Peter en René waren natuurlijk weer 
voortreffelijk en hopelijk is Joos volgend jaar weer present 
met lekkere gebakken visjes. Met een mooi aantal 
deelnemers was het een geslaagde avond. 

 
Als eerste activiteit starten we 25 september met onze jaarlijkse mossel- en 
spareribs avond. 
Net als voorgaande jaren zullen Jan en Chris deze avond verzorgen. Een lekker 
biertje zal uiteraard niet ontbreken. Arjen is momenteel druk bezig het financieel 
jaar af te sluiten en we hopen natuurlijk op een mooi resultaat. Als jullie dit lezen is 
het financieel verslag inmiddels klaar. Als bestuur hopen we natuurlijk dat de kelder 
op 23 oktober afgeladen is, het is namelijk de avond om je stem te laten horen. 
Ook is er besloten een festivalcommissie in het leven te roepen om zodoende het 
bestuur wat te ontlasten, de meesten moeten tenslotte gewoon naar hun baas. 
Gelukkig waren een vijftal leden bereid hier hun schouders onder te zetten. Bert 
Ton, Johan de Leeuw, Richard Schrijver, Peter Vermerris en 
ondergetekende  zullen deze taak op zich nemen. Als jullie dit lezen is de eerst 
bijeenkomst al achter de rug. 
Zodra er nieuws is over het festival krijgen jullie dat te horen, de datum kunnen jullie 
vast noteren, te weten 20 maart 2016. Hou ook de website in de gaten hierover.  
 
Goesting  
Na alle mooie dingen was er toch ook wel tegenslag toen in mei bleek dat onze 
Goesting een zuurtje bevatte. Tijdens verschillende proeverijen kwamen we tot de 
conclusie dat het bier zuur was, een behoorlijke tegenvaller omdat er toch nog wel 

http://kyle.buglogic.com/?section=news&news_cat=640&d=true
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLLSr4Sr98cCFQm4GgodDRUGCA&url=http://www.mannenkoor-orpheus-alkmaar.nl/bestuur-mannenkoor-orpheus-alkmaar/&bvm=bv.102537793,d.bGQ&psig=AFQjCNEpcVTc2OJrTpjtg9DRpwFQR3OglQ&ust=1442347775362011
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ongeveer 450 liter stond. Natuurlijk hebben we contact gezocht met de brouwer en 
deze was zeer verbaasd hierover. 
Na een avondje Groede, waar de brouwer na het proeven ook tot de conclusie 
kwam dat het bier zuur was zijn we in een goed gesprek tot de volgende oplossing 
gekomen: honderd liter van hun bier voor de braderieën en driehonderd liter begin 
volgend jaar te leveren voor ons festival. Een oplossing waar beide partijen mee uit 
de voeten konden en we hoeven geen brouwer te zoeken voor ons festival bier.  
Ook hebben we die avond de plannen voor de nieuwe brouwerij gezien, een project 
dat er veelbelovend uit ziet. In een oude school komt een brouwerij met proeflokaal 
een streekwinkel en een bed & breakfast. Beslist de moeite waard om als het klaar 
is daar een kijkje te nemen. Tot zover weer wat nieuws uit het bestuur. 
 
Ps:  Het themabier voor april 2016 is La Trappe I’sidor van brouwerij 
Koningshoeve.   Veel succes. 
 
 

 
 
MOSSELAVOND IN DE VROONE                                                       Arjen Dubbelman 

 
De Deltabrouwers organiseren de Mosselavond 
in de Vroone, 25 september a.s. 
De eerste bijeenkomst na de zomer. 
 
Mosselen, heerlijk met friet of stokbrood en 
natuurlijk een lekker biertje van je collega. Komt 
allen, in de ons zo vertrouwde omgeving van de 
Vroone.  
 
Onze eigen Jan de Mosselman, hoe kan het ook 
anders uit Yerseke verzorgt deze heerlijke 
schelpdieren. 
Prijs:  € 17,50. Gelijk aan vorig jaar. 

 
Graag opgave bij mij voor deze avond, mochten er bierliefhebbers zijn die niet van 
mosselen houden dan gaan wij de Vroone vragen of ze dan sparerib kunnen 
klaarmaken.  
 
Liefst per mail: penningmeester@deltabrouwers.nl   
En a.u.b. maak het verschuldigde bedrag over op ons bekende rekeningnummer. 
 
Uiterste datum van opgave: 19 september, i.v.m. bestellen! 

 
Je bent welkom rond 19.00 uur. 
 
 

 

mailto:penningmeester@deltabrouwers.nl
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BIERBROUWGILDEN KAMPIOENSCHAPPEN 2015 (OCK2015)             

  
Beste leden 
 
Op 28 november is het zover! Dan wordt bekend 
gemaakt welk Gilde zich kampioen Bierbrouwen 2015 
mag noemen. Dit jaarlijks terugkerend event wordt 
georganiseerd door het Bierbrouwgilde de Amervallei en 
is een soort van onderlinge competitie tussen 
bierbrouwgilden in Nederland.  
 
Natuurlijk willen wij daar ook graag vertegenwoordigd worden en kijken hoe we ons 
manifesteren. Gelukkig is deelname uitermate eenvoudig en laagdrempelig. Indien 
we als Gilde minimaal 5 bieren ter keuring aanbieden is deelname verzekerd 
(maximaal 2 bieren per lid). Dit moet te realiseren zijn! Voor informatie, regelement 
en inschrijving, kijk op www.ock2015.nl. Actuele informatie en wetenswaardigheden 
kun je ook op www.facebook.com/ock2015 vinden.  Indien je deze pagina ‘liked’ blijf 
je automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
 
Laten we ons beste beentje voorzetten en laten zien dat we ons met de besten der 
besten kunnen meten. Door je met een bier in te schrijven ontvang je natuurlijk een 
professionele jurering en schriftelijk rapport met constructieve feedback om je 
brouwkunsten op een nog hoger niveau te tillen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 23 OKTOBER  

 
De Vroone te Kapelle.   Aanvang 20.00 uur  
 
Agenda 
 

1. Opening door de voorzitter.  
2. Mededelingen. 

3. Vaststellen agenda. 

4. Verslag vorige vergadering. 

5. Terugblik afgelopen jaar en vooruitblik 

komend jaar. 

6. Financieel verslag en verslag 

kascontrolecommissie. 

Willem de Rijke is aftredend als commissielid en niet herkiesbaar. 
Kandidaten kunnen zich opgeven bij de secretaris. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNeogtSs98cCFUkTGgodA1YIKg&url=http://biernederland.nl/hoe-verkopen-nederlandse-bierbrouwerijen-hun-bier-slogans-2/&bvm=bv.102537793,d.bGQ&psig=AFQjCNFVUN-RtvUxBONwqDdKi_gjKmMmeQ&ust=1442348382198122
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmmqrSt98cCFYHYGgodi64C3Q&url=http://www.windsurfingdelft.nl/algemene-ledenvergadering-2015/&psig=AFQjCNHAXiZE-vUfTePPaOliCAcW-Wc2ZA&ust=1442348504724402
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           Pauze met alcoholische versnapering. 
 

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jaap Nijsse, Bert Ton en Jens van Stee. 
Kandidaten kunnen zich opgeven bij de secretaris. 

8. Visie op de toekomst. 

Denk hierbij aan: 
Wat gaan we doen met de nieuwsbrief? Weinig animo vanuit de leden om 
een stukje te schrijven. 
Welke festivals willen we bezoeken? Zythos is niet doorgegaan vanwege 
te weinig belangstelling. 
Wat kunnen we doen om meer leden te betrekken bij de zomermarkten? 
Moeilijk om voldoende vrijwilligers te krijgen. 
We gaan meer werkgroepen formeren. Werkgroep Delta Bier Festival is al 
rond. Verder willen we een werkgroep BBQ. En uiteraard kunnen we nog 
meer werkgroepen bedenken. 

9. Statuten en huishoudelijk regelement. (Zie verder deze nieuwsbrief). 

Ter goedkeuring. Kleine wijzigingen zijn schuingedrukt en onderstreept.  
10. Wat verder ter tafel komt. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

 
VERSLAG ALV DELTABROUWERS, GEHOUDEN OP 24 OKTOBER 2014 

 
Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 
Afwezig met kennisgeving: 
-  penningmeester Arjen Dubbelman. (ziek) 
- Willem de Rijke  
Bestuurslid Bert Ton zal de notulen maken. De voorzitter geeft een beknopt 
overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar, zoals het Delta Bier festival, de 
verrassingsreis en de gildeavonden. 
De voorzitter memoreert het overlijden van ons lid Jan Schaap. Hij was destijds 
medeoprichter van de Deltabrouwers en gaf toen ook de brouwcursus. De voorzitter 
bedankt de inzet van alle vrijwilligers. 
 
De voorzitter bedankt Bram Hoogesteger voor zijn werk als cursusleider. Hij heeft 
de cursus geleid van seizoen 2004/5  t/m 2013/14. De voorzitter overhandigt hem 
een enveloppe met inhoud. Jens van Stee zal zijn taak overnemen. 
 
Notulen vorige vergadering 

De volgende op/aanmerkingen worden genoteerd: 
- punt 8 
  Walcherse Gilde moet zijn Luctor et Fermento 
- Kascommissie 
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-Jan Passieux moet zijn John Simons 
-De notulen worden met deze wijzigingen goedgekeurd.  
 
Vaststelling agenda 

Volgens de statuten kunnen leden tijdens de vergadering nog agendapunten 
inbrengen. 
Er zijn geen extra agendapunten ingebracht. 
 
Terugblik en vooruitblik op Gilde activiteiten 

De secretaris geeft een overzicht. 
Terugblik 
november:  La Chouffe avond 
december:  Thema-avond Dubbelbock 
januari:   Nieuwjaarsreceptie 
februari:   Tour Generale van Jan Passieux                       
maart:  Delta Bier Festival 
april:   thema avond Saison 
           bezoek Zythos bier festival 
mei:   verrassingsreis 
juni:   BBQ 
september: Mosselavond 
 
Vooruitzichten: 
november:  Nogmaals Bier en Kaas 
december: Thema avond  Sint Bernardus Prior 8 
januari:   nieuwjaarsreceptie 
februari:   ?? 
Maart:   Delta Bier Festival 
April:   Thema avond Brugse Zot Blond 
           Zythos Festival 26 april 
Mei:  Gildereis 
 
Gildereis  

Het bestuur vraagt de leden naar hun mening over de Gildereis in mei. Sinds 
enkele jaren is dat een verrassingsreis. Sommige leden vinden dat uitstekend, 
andere vinden dat geen goed idee. Na enige discussie worden er met 
handopsteken gestemd. Er waren 22 leden aanwezig (excl. bestuur) en 14 leden 
zijn voor een verrassingsreis.  We blijven dus voorlopig doorgaan met het principe 
verrassingsreis. Jan en Andre willen ook de komende reis weer organiseren 
Suggestie was om een brouwerij bekend te maken en de tweede als verrassing. 
Paul Stokman vraagt zich af of deze stemming procedureel wel correct is. Naar zijn 
mening had deze vooraf aangekondigd moeten worden. 
 
Juni: BBQ 

 
Financieel verslag 

Aangezien onze penningmeester afwezig is door ziekte, lichten de voorzitter en de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfh39eu98cCFcQ4GgodRIQDcg&url=http://www.bol.com/nl/p/fred-hopside-down-bierfles-beker/9200000011460377/&psig=AFQjCNGpMYEhPvLbsqdYOQzy5nPph3Tj7A&ust=1442348879406980
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secretaris de financiële situatie toe.  
Er worden twee documenten uitgedeeld, nl 
- Resultaten seizoen 2013-2014 
- begroting seizoen 2014-2015 
 
Resultaten 2013-2014 

Jan Passieux vraagt uitleg van de kosten van de Goesting. Dit lijkt nogal negatief. 
Dit heeft twee oorzaken: 
- aankoopkosten waren relatief hoog, omdat we niet op tijd een brouwer 
  konden vinden voor het festivalbier. Daarom is 300 L aangekocht bij de  
 Pimpelmeesch tegen een relatief hoge literprijs. 
- de opbrengst is verdeeld over meerdere items, zoals DBF, braderieën en er  
  is  nog een restant in de opslag. 
 
Begroting 2014-2015 
Peter Vermerris vraagt of er nog kleding aangeschaft gaat worden. 
De secretaris licht toe, dat er kleding op aanvraag aangeschaft kan worden. Een 
suggestie is om de kleding te voorzien van een” gestikt” logo. Dit wordt dan 
eenmalig gemaakt en kan op ieder willekeurig kledingstuk bevestigd worden. 
Het bestuur zal dit voorstel verder uitwerken. Inkomsten zijn, gezien het  
bovenstaande nog niet ingevuld. 
 
Kascommissie 
John Simons rapporteert. Willem de Rijke is afwezig met kennisgeving. De 
kascommissie heeft alle stukken grondig gecontroleerd en geen onvolkomenheden 
geconstateerd.  
De vergadering verleent decharge aan de penningmeester. 
 
John Simons is aftredend. Johan de Leeuw stelt zich beschikbaar als opvolger.  
 
Website 
Bert Ton en Jeroen Remeijnse geven een presentatie van de nieuwe website.  
Jeroen heeft de taak van webmaster van Ruud Maartense overgenomen. Ruud blijft 
adviseur. Bert  heeft de inhoud aangepast.  
De nieuwe  website heeft als voordeel, dat het heel toegankelijk is voor  bestuur en 
leden. De webmaster hoeft zich niet meer met de inhoud te bemoeien. Dus kunnen 
berichten en nieuwsflitsen snel aangepast worden. De communicatie met de leden 
kan dus veel sneller. 
 
Opmerkingen: 

Teksten: Jan Passieux  heeft wat taalfoutjes gevonden. Adviseert om Peter 
Urbanus e.e.a. te laten screenen. De hoofdindeling staat in alfabetische volgorde. 
Dan kom je niet als eerste op de homepage. Zal worden verbeterd. 
Home pagina: pakkende openingsfoto opzoeken. 
 
Alleen voor leden 

Sommige zaken zijn alleen voor leden bestemd, zoals 
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- ledenlijst 
- recente nieuwsbrieven 
De rubriek “alleen voor leden” moet nog worden ontwikkeld. 
 
Foto’s 

Indeling zal Jeroen nog bekijken. Op archieffotopagina staan een aantal foto’s 
gedraaid. Deze zijn kennelijk verkeerd ingestuurd. Bert zal ze op Flickr rechtzetten.  
 
Tekstachtergrond 

De achtergrond van de tekst is nu wit. Deze ook  dezelfde kleur geel maken als de 
kop. De hoofdrubrieken houden dezelfde kleur. 
 
Betalen via website 

Waarschijnlijk lastig, maar Jeroen zal dit nog onderzoeken.  
 
 
Recepten 

Bert heeft de recepten van de bestaande website bekeken. Deels zijn deze 
verouderd. Er wordt b.v. voor gist verwezen naar de gistbank. Deze bestaat niet 
meer. Het zou wenselijk zijn, als de thuisbrouwers recepten met eigen ervaringen 
zouden insturen.   
 
Pauze met een alcoholische versnapering 
 
Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn onze secretaris Bram van Stee en onze 
penningmeester Arjen Dubbelman. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld 
bij het bestuur. Onze secretaris en penningmeester worden met acclamatie 
herbenoemd.  
 
Nieuws uit de commissies 
 
Film commissie 

Bert Ton geeft een toelichting. Het ruwe materiaal is gereed en wordt momenteel 
geselecteerd en gecomprimeerd door Jan Passieux en Leo Hollestelle. Dit vergt 
veel tijd en het is niet waarschijnlijk, dat de film gereed zal zijn bij de 
nieuwjaarsreceptie. We zullen trachten klaar te zijn bij de gilde avond van februari.  
Voor de film is ook gefilmd bij de Hop oogst in Poperinge. Deze film is heel 
interessant en kan ook dienst doen voor de brouwcursus.  
 
Nieuwsbrief 

De voorzitter stelt voor om de nieuwsbrief per twee maanden te verspreiden.  
Hoofdreden is, dat er vrijwel geen kopij komt van de leden. Het bestuur en de 
redactie moeten dus de nieuwsbrief gevuld zien te krijgen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. Men voorziet wel, dat er meer overlap zal gaan komen tussen de 
nieuwsbrief en de nieuwe website.  
Ook de consequenties voor de sponsor moet bekeken worden. Het bestuur belooft 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJTr3bSv98cCFQI_GgodC8sCzA&url=http://betsaida.org/index.php?p%3Dinfo%26ids%3Dbetalen&psig=AFQjCNEWpFSsT4dlu-A79kqoAGcRF6LAZg&ust=1442349125667167
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e.e.a na een periode van 1 jaar te evalueren en hierop terug te komen.  
 
Rondvraag 
Jeroen Remeijnse 

Moeten de statuten aangepast worden t.b.v. de nieuwe website? Men denkt van 
niet.  
 
Wilma Rooij 

Jan Passieux heeft een nieuw logo gemaakt voor kleding e.d. Hoe gaan we dit 
promoten bij de leden. Suggestie is om dit op de nieuwe website te doen, maar dan 
alleen voor leden. 
 
Jan Passieux 

Tijdens de gistavond met Alexander Roovers (januari 2013) heeft Alexander de 
volgende mening verkondigd: “het maakt niet uit welke gist je gebruikt, het resultaat 
is toch hetzelfde.” 
Hij deed de suggestie om dit in de praktijk aan te tonen door van een brouwsel 
meerdere gistsoorten toe te passen en het resultaat te bekijken. Jan vraagt het 
bestuur, wat hiermee gedaan is of nog gedaan wordt. 
Bert Ton antwoordt: “De stelling van Alexander wordt door niemand als realistisch 

gezien. Dus is het niet zinnig om dan de stelling te willen bewijzen.” Desalniettemin 
zal  het bestuur zich hierover beraden.  
 
Jan is van mening, dat de braderieën nu teveel gericht zijn op bierverkoop. Het 
promoten van de cursus zou meer aandacht moeten krijgen. Ook de aankleding 
van de stands zou beter kunnen. Het bestuur zal zich hierop beraden. 
 
Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle 
aanwezigen voor hun inbreng. 

 
 

Statuten van de vereniging Amateur bierbrouwersgilde De Deltabrouwers. 

 
1. Lidmaatschap 

 
De vereniging kent leden en begunstigers. 
 
Begunstigers zijn personen of bedrijven die per jaar minstens 35 euro aan 
de vereniging overmaken, of voor minstens 35 euro adverteren in het 
clubblad. Begunstigers zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
Begunstigers hebben dezelfde rechten als leden, zij hebben echter geen 
stemrecht. 
 
Alleen personen van 18 jaar of ouder kunnen lid worden van de 
vereniging. Zij melden zich daartoe aan bij de penningmeester. 
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Het bestuur kan in bijzondere gevallen een potentieel lid weigeren. Het 
potentieel lid wordt hiervan binnen 14 dagen op de hoogte gesteld. 
 
Rechten en plichten. 

 
Leden hebben het recht van de diensten van de vereniging gebruik te 
maken. Leden verplichten zich deze statuten en het huishoudelijk 
reglement na te leven en tijdig de contributie te voldoen. 
 
Algemeen geldt onderstaand schema: 

 Lid Partner 

Stemrecht Samen           1 Stem* 

Korting en voorrang bij 
evenementen 

ja ja 

Toegang tot 
bijeenkomsten en 
infoavonden 

ja ja 

Ontvangst 
verenigingsblad 

ja nee 

 
* Gehuwden en duurzaam samenwonenden kunnen zich gezamenlijk als 
lid aanmelden. Zij gelden dan als afzonderlijke leden met samen 1 stem. 
Indien beide partners individueel stemrecht willen moeten zij zich als 
afzonderlijk lid aanmelden. Zij betalen dan ook 2 maal de contributie. 
 
Beëindiging lidmaatschap. 

 
Het lidmaatschap wordt beëindigd door:  
a. Overlijden 

b. Opzegging door het lid. 

c. Opzegging door de vereniging.  
 
Ad b: Wanneer een lid zijn lidmaatschap wil beëindigen, geeft hij dit 
minstens 1 maand voor het eind van het jaar op aan de 
penningmeester. 
Ad c: Opzegging door de vereniging vindt minstens 1 maand voor het 
einde van het jaar plaats door het bestuur. De opzegging vindt 
schriftelijk plaats. 
Redenen kunnen zijn: 
Het niet voldoen aan betalingsverplichtingen; 
Wangedrag; 
Benadelen van de vereniging. 
Het bestuur moet deze redenen kunnen bewijzen. Het opzeggen heeft 
tot gevolg dat het lid niet meer mag deelnemen aan 
verenigingsactiviteiten. Teruggave van (een deel van) reeds betaalde 
contributie vindt niet plaats.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKXY7-2v98cCFUNZGgodXFINNA&url=https://ddma.nl/lidmaatschap/&psig=AFQjCNG25FJjOsXERMVvqeR-xPXnUmCbbw&ust=1442349247672648
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2. Bestuur. 

 
Het bestuur bestaat uit 3 of 5 leden. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en de 
secretaris. 
 
De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen uit de leden. 
Voordracht vindt plaats door het bestuur of minstens 3 leden. In het laatste 
geval melden zij de kandidaat aan bij de secretaris, minimaal 7 dagen 
voordat de vergadering plaats heeft. 
 
Rechten, taken en plichten van bestuursleden. 
 
Het bestuur heeft de plicht naar beste vermogen de vereniging te 
besturen. 
 
Het bestuur is bevoegd tot het afsluiten van alle wettelijk toegestane 
overeenkomsten. 
 
Het bestuur is bevoegd tot het nemen van beslissingen, ook wanneer het 
aantal bestuursleden kleiner is dan 3 of 5. In dat geval moet het bestuur zo 
snel mogelijk een ledenvergadering beleggen, waar een nieuw bestuurslid 
wordt gekozen. 
 
De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter. Ontbreekt de 
voorzitter, dan treed de secretaris of de penningmeester op als zodanig. 
 
De secretaris maakt van elke vergadering (bestuurs- en ledenvergadering) 
de notulen op. 
 
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. 
 
Commissies. 
 
Het bestuur kan commissies benoemen uit de leden. Een commissie voert 
een bepaalde taak uit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur. 
 
 
Beëindiging bestuurslidmaatschap. 

 
Een bestuurslid treed na 4 jaar in functie te zijn geweest af. Hij kan dan 
herkozen worden voor een volgende periode van 4 jaar. 
Beëindiging van het bestuurslidmaatschap  kan ook plaatsvinden door : 
Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging. 
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Schriftelijke opzegging door het bestuurslid, met een opzegtermijn van 1 
maand. 
Opzegging door de ledenvergadering met een twee derde meerderheid. 
 
Bij een tussentijdse beëindiging van het bestuurslidmaatschap wordt op de 
eerst volgende ledenvergadering een vervanger gekozen. Deze vervult het 
resterende deel van de 4 jarige bestuursperiode.  
 
3 Rekening en verantwoording. 

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
De inkomsten van de vereniging zijn: 
Contributies. 
Donaties en schenkingen. 
Inkomsten uit activiteiten. 
 
Het bestuur moet de vermogenstoestand van de vereniging zodanig 
bijhouden dat altijd de financiële  rechten  en plichten bekend zijn. 
 
Jaarverslag. 
 
Het bestuur brengt elk jaar een jaarverslag uit waarin een balans van 
lasten en baten is opgenomen en een verantwoording van het gevoerd 
bestuur. Het jaarverslag van het voorgaande jaar wordt in de 
eerstvolgende nieuwsbrief na de jaarvergadering gepubliceerd.  
De algemene ledenvergadering benoemd elk jaar een 
kascontrolecommissie. De commissie bestaat uit 2 leden die geen 
bestuurslid zijn. De leden van de kascommissie worden benoemd voor 
een periode van 2 jaar. Ieder jaar wordt 1 lid  gekozen. Deze commissie 
heeft tot taak het jaarverslag van de vereniging te controleren. De 
commissie heeft het recht alle relevante stukken van de vereniging in te 
zien. Het bestuur moet het jaarverslag 10 jaar bewaren. 
 
4 Algemene ledenvergadering. 

 
In de maand oktober wordt een algemene  ledenvergadering gehouden. 
In deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
Het jaarverslag van het bestuur en het verslag van de kascommissie; 
De benoeming van de kascommissie voor het  komende jaar; 
De begroting voor het komende jaar; 
Het vaststellen van de contributie: 
Het benoemen van bestuursleden(indien vacatures zijn ontstaan); 
Voorstellen van het bestuur of van de leden. 
 
De algemene ledenvergadering wordt zo vaak gehouden als het bestuur 
noodzakelijk acht. Ook een lid kan een algemene ledenvergadering 
aanvragen. Daartoe moet hij/zij een verzoek indienen bij het bestuur, met   



vaste bieren van de tap:
*Heineken
*Westmalle Dubbel
*Erdinger Witbier
*Wittekerke Rosé
*De Koninck
en zes wisselkranen met regelmatig unieke bieren!

Café de Oranjeboom, Familie Oosthoek. Anno 1938        Nieuwe Rijksweg 21 - 4472 AA - ’s-Heer Hendrikskinderen
tel: 0113 21 58 66 of Dennis 06 20 01 35 18          http://cafeoranjeboom.hyves.nl

1 1  V E R S C H I L L E N D E  B I E R E N  V A N  D E  T A P 

3 bieren
in proefglas 

naar eigen
keuze

op een 
proefplateau

voor 5,-

JAN DE MOSSELMAN 
voor club’s, verenigingen, bedrijven, verjaardagen, café’s e.d.

Jan de Mosselman voor elk feest!

een Mosselfestijn voor min. 30 tot max. 300 personen

info: 06 20 08 44 62
www.jandemosselman.comseizoen juli/dec. NL/BE

DE  VROONE
Uw gastheer/vrouw

Valentijn & José

C.D. vereekestraat 74
4421 CE Kapelle

Telefoon: 0113-341954
email: info@vroone.nl
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opgave van de te behandelen onderwerpen. Het verzoek moet 
ondersteund worden door minstens 10% van de leden. 
Indien een lid een algemene ledenvergadering aanvraagt is het bestuur 
verplicht binnen 4 weken na ontvangen van het verzoek een algemene 
ledenvergadering te organiseren. 
De algemene ledenvergadering wordt aangekondigd in het 
verenigingsblad, minstens 2 weken voor de aanvang van de vergadering. 
 
Toegang/stemrecht. 

 
Alleen leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene 
ledenvergadering. Ieder lid heeft 1 stem, behoudens de uitzondering zoals 
weergegeven in de tabel bij rechten en plichten. 
Wanneer bij een stemming over personen niemand een meerderheid van 
de stemmen krijgt, wordt opnieuw gestemd over de kandidaten met de 
meeste stemmen. Indien dan nog geen beslissing valt, is de stem van de 
voorzitter beslissend. 
Stemmen kan mondeling, door hand op steken of schriftelijk. Bij stemming 
over personen wordt schriftelijk gestemd. 
 
5. Wijziging statuten. 

 
Wijzigingen in de statuten van de vereniging worden voorgedragen door 
het bestuur, of door een lid. Het verzoek van een lid moet ondersteund 
worden door minstens 10% van de leden. 
De voorgestelde statutenwijziging wordt aangekondigd in het 
verenigingsblad. Daar wordt dan tevens een oproep gedaan om te 
verschijnen op de ledenvergadering. Minstens 5 dagen voor aanvang van 
de vergadering moeten de voorgestelde wijzigingen ter inzage worden 
gelegd  .In het verenigingsblad wordt aangegeven waar de stukken ter 
inzage liggen. 
Tijdens de ledenvergadering wordt beslist over de voorgestelde 
wijzigingen door de aanwezigen. 
Bij aanname van de wijzigingen kenmerkt de voorzitter de nieuwe stukken 
als geldig door vermelding van zijn handtekening en datum van in werking  
treding. 
 
6 Ontbinding van de vereniging/vereffening 

 
De vereniging wordt slechts ontbonden bij een tweederde meerderheid 
van stemmen tijdens een speciaal hiervoor in het leven geroepen 
ledenvergadering, de opheffingsvergadering. 
De opheffingsvergadering wordt voorgedragen door het bestuur, of door 
een lid. Het verzoek van een lid moet ondersteund worden door minstens 
50% van de leden. 
De opheffingsvergadering wordt minstens 4 weken voor aanvang als 
zodanig aangekondigd in het verenigingsblad. Eventuele schulden worden 
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door het bestuur afgelost, een eventueel batig saldo wordt onder de leden 
verdeeld. 
 
7 Huishoudelijk reglement. 

 
Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, waarin concrete zaken 
zijn geregeld die het bestuur nodig acht. Uiteraard meg het huishoudelijk 
reglement nooit in strijd zijn met deze statuten. 
 
Vastgesteld door de leden vergadering op 23 oktober 2015. 
 
Voorzitter Jaap Nijsse. 
 

 
Huishoudelijk reglement Amateur Bierbrouwers gilde De Deltabrouwers. 
 

1. Algemeen. 

De vereniging is opgericht op 8 januari 1987 en is gevestigd in Goes. 
2. Doel  

Doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden op 
het gebied van het zelf maken van bier. De vereniging wil dit bereiken 
door: 
a. Het organiseren van bijeenkomsten waar de leden ervaringen en 

kennis kunnen uitwisselen. 

b. Het geven van voorlichting, informatie en cursussen. 

c. Het beschikken over vakbladen en literatuur. (voor de leden ter 

inzage) 

d. Het organiseren van wedstrijden, proeverijen en keuringen. 

e. Het onderhouden van contacten met zusterorganisaties. 

f. Het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding en sfeer. 

g. Andere activiteiten die het bestuur en/of de leden wenselijk achten. 

3. Contributie 

a. De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt 27 

euro 50 per jaar of deel van een jaar. 

b. De contributie moet jaarlijks voor 1 december van het voorgaande jaar 

gestort worden op de bankrekening van het Gilde.  

c. Deelnemers aan de bierbrouwcursus zijn automatisch lid in het jaar 

dat de cursus start en het daaropvolgende jaar. Kosten staan op de 

website. 

d. Leden die de contributie te laat voldoen moeten 10 euro aan 

administratiekosten betalen. Vanaf 1 januari totdat de betaling binnen 

is hebben zij geen recht op voorzieningen genoemd onder punt e. 

e. Lidmaatschap houdt in dat: 

- Voor bestaande leden het clubblad  gratis wordt toegezonden. 
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- Nieuwe leden ontvangen het clubblad digitaal. 
- voorrang verkregen wordt boven niet-leden bij inschrijving voor 
evenementen. 
- Een lagere bijdrage vereist is voor deelname aan evenementen dan 
niet-leden. 
- men gebruik kan maken van alle andere diensten van de vereniging 
zoals vermeld in 2a  tot en met g.    

4. Evenementen 

a. Evenementen ( Gildereis, gildeavonden, proefavonden, bbq 

e.d.)worden op regelmatige basis door het bestuur en de ingestelde 

werkgroepen georganiseerd. Voor deelname aan sommige 

evenementen is een bijdrage verschuldigd. De evenementen en de 

eventuele verschuldigde bijdrage worden vermeld in het clubblad. 

b. De bijdrage voor evenementen wordt door het bestuur vastgesteld. 

c. Het aanmelden voor evenementen waar een bijdrage vereist is 

gebeurt door het overmaken ven het verschuldigde bedrag op de 

bankrekening van het Gilde. Betaling dient  minstens 7 dagen voor het 

evenement gestort te zijn. 

d. Bij een aanbod groter dan de capaciteit van het evenement geldt dat 

leden voorrang hebben boven niet-leden. Eerst betalende hebben 

voorrang boven later betalende. Indien meerdere leden/niet-leden 

gelijktijdig betaald hebben volgt een loting. 

e. Deelnemers die door plaatsgebrek niet mee kunnen krijgen zo 

spoedig als mogelijk hun bijdrage teruggestort. 

f. Bij annulering door deelnemers worden reeds betaalde bijdragen niet 

teruggestort. 

5. Statuten. 

De statuten van de vereniging liggen voor alle leden en potentiële leden 
ter inzage bij de secretaris. 
 
Vastgesteld door het bestuur. 
23 oktober 2015 
 
Voorzitter Jaap Nijsse 

 
 

 
CAFÉS LIJDEN ONDER WURGCONTRACTEN                                    Omroep Zeeland 

 
Cafés lijden onder wurgcontracten, rookverbod en valse concurrentie. 
Zeeland is in de afgelopen zeven jaar 85 cafés kwijtgeraakt. Dat blijkt meld Omroep 
Zeeland op basis van cijfers die het CBS onlangs bekend maakte. De daling van 
het aantal cafés is een landelijke trend maar naar verhouding sluiten er in Zeeland 
meer cafés dan in de rest van het land.  
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Toch staat Zeeland nog steeds op de tweede plaats qua cafédichtheid, na Limburg. 
In 2008 telde onze provincie nog 485 cafés. De telling blijft dit jaar steken op 400. 
Zeven jaar geleden waren er nog 12,7 cafés op iedere 10.000 Zeeuwen, nu is dat 
gedaald naar 10,5 cafés. Alleen in Limburg zijn er meer cafés met 10.000 inwoners, 
te weten 11,2. Maar ook in die provincie is de dalende trend te zien. In steeds meer 
cafés is het nu altijd sluitingstijd. 
De horecaondernemers zelf wijzen diverse oorzaken aan voor wat zij de kaalslag 
onder de cafés noemen. Veel cafés lijden onder de knellende contracten die zij met 
één van de grote brouwerijen hebben afgesloten. Die verplichten hen vaak een 
minimum hoeveelheid pils af te nemen, terwijl de vraag van de klant naar gewoon 
pils afneemt, ten gunste van allerlei speciale bieren. 
 
Ook het algehele rookverbod heeft veel cafés zwaar getroffen. Daarnaast zetten 
accijnsverhogingen, hogere personeelslasten en de verhoging van de 
minimumleeftijd om alcohol te mogen drinken, de winstmarges van cafés onder 
druk.  
Ten slotte wezen de ondernemers de paracommercie en de branchevervaging aan 
als een oorzaak van veel sluitingen. Club- en buurthuizen die met vrijwilligers en 
subsidie de gewone, commerciële horeca concurrentie aandoet, roepen bij gewone 
cafébazen veel ergernis op. Daarnaast komt er steeds meer zogeheten 
‘winkelondersteunende daghoreca’, die de branche vervagen. Denk aan 
boekhandels, kappers en warenhuizen die er een caféruimte bij hebben gemaakt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitstekend  in  bieren 
en  keukengebrouw

Braai-Tapperij-Restaurant

Vlasmarkt 54-56   4331 PG   Middelburg
0118 614851

e-mail braaitapperij@demug.nl

www.demug.nl

Iedere maand een uniek bier

VOOR LEKKERE
SNACKS 

IN BIERBESLAG!



voor sport en bierliefhebbers

VOORSTAD 17- 19           4461 KK   GOES           TEL: 0113 21 59 60 

Tegen inlevering van deze ingevulde advertentie, krijgen 
Deltabrouwers het 2e glas Emelisse bier gratis.

Om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van ons bier:

      Naam:    ________________________________________________
    
      Email adres:    ___________________________________________

lBierbrouwerij Emelisse - Nieuweweg 7 - Kamperland - 0113-370262 www.emelisse.nl-brouwerij@zeelandnet.nl

.
De volgende bieren zijn op de tap.

Pils, Dubbel, Blond, 
Winterbier,  Double IPA en 

Imperial Russian stout.
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