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Dave Sinke– Voorzitter
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Marcel Rompelman – Penningmeester
Anne Feima – Bestuurslid
Het doel van de Blue Water Whiskyclub Zwolle is het verkrijgen, delen en/of vermeerderen
van kennis van de smaken, geschiedenis, productie en andere aspecten van de Schotse,
Ierse en andere whisk(e)y's.
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Inleiding
Voor je ligt alweer het derde jaarverslag van Blue Water Whiskyclub Zwolle. Het derde
verenigingsjaar kenmerkt zich vooral door de hoge kwaliteit van de diverse evenementen,
georganiseerd door de in dit jaar ingestelde Evenementencommissie.
In dit jaarverslag blikt het bestuur terug op het afgelopen jaar, maar zal er ook vast vooruit
gekeken worden op de activiteiten voor 2017. Tevens zal verantwoording afgelegd worden
over het gevoerde financiële beleid.
Dit jaarverslag wordt aan de leden gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering
op 13 februari 2016.
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Verenigingsverslag
Het jaar 2016 is een jaar, waarin het bestuur initiatieven heeft genomen om Blue Water
Whiskyclub Zwolle (BWWZ) een professionelere uitstraling te laten krijgen. Dit heeft
onder andere geleid tot het instellen van een Evenementencommissie (EC), welke onder
verantwoordelijkheid van het bestuur de diverse Nosings&Tastings (N&T's) heeft
georganiseerd, maar ook andere initiatieven heeft ontplooid.

Leden
Op 1 januari 2016 had BWWZ 41 leden. Gedurende 2016 hebben we 13 nieuwe leden in
mogen schrijven. 5 leden hebben hun lidmaatschap per 1-1-2017 opgezegd, waardoor we
2017 beginnen met 49 leden.
Hoewel het aantal nieuwe leden in lijn met de verwachting ligt, is de vereniging door de
opzeggingen niet zo hard gegroeid als het bestuur verwacht had.

Evenementen
Diner

In februari werd het jaarlijkse diner gehouden. Rondom een door de keukenbrigade van
hotel Fidder samengesteld buffet, werden de overgebleven flessen whisky geveild. De
opbrengst van deze veiling overtrof alle verwachtingen. Om meer leden te kunnen laten
profiteren tijdens de veiling, wordt het veilingreglement aangepast. Het primaire doel
van de veiling is immers niet het maximaliseren van de opbrengst, maar om leden in
staat te stellen om voor een aantrekkelijke prijs een mooie fles whisky mee te nemen.

Leden organiseren…

Ook in 2016 zijn er 2 proeverijen door leden georganiseerd. Deze initiatieven worden
enorm gewaardeerd, zowel door deelnemers als door het bestuur. Niet in de laatste
plaats vanwege de uitstekende whisky’s die vaak tijdens deze proeverijen geschonken
worden.

Nosing & Tastings

De N&T’s in dit verenigingsjaar zijn voornamelijk georganiseerd door de
Evenementencommissie. Dit heeft geleid tot mooie proeverijen met originele thema’s.
De eerste N&T had als thema “In the blind”. Hierbij werden de whisky’s door de
deelnemers blind geproefd en hieraan werd een kleine prijsvraag gekoppeld.
Vervolgens werden de Ierse whiskey’s op de volgende N&T gepresenteerd door Hans
Offringa. Het bestuur had hoge verwachtingen voor deze N&T. Deze werden ook waar
gemaakt door de prima whiskey’s en de mooie presentatie. De opkomst van leden bleef
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echter ver beneden verwachting. De redenen hiervoor lijken te liggen in een ongelukkig
gekozen datum.
Voor de laatste N&T van 2016 heeft de EC via een van de leden de hand weten te leggen
op een aantal hele mooie en bijzondere whisky’s.

Malt van de Maand

Ook in 2016 hebben we maandelijks een Malt van de Maand (MvdM) van slijterij Portheine
uit Holtenbroek geproefd. Uitzondering waren de zomermaanden juli en augustus, welke
door Patrick Fidder gebruikt werden om vanuit hotel Fidder een malt te schenken.
Hoewel de MvdM avonden door ons altijd zeer positief beoordeeld worden, zijn de
resultaten voor slijterij Portheine niet volgens verwachting. In goed overleg hebben we
dan ook besloten om de opzet van de MvdM avonden te veranderen. In 2017 zal er een
andere invulling gegeven worden aan deze avonden, waarvan jullie in januari 2017 al een
voorbeeld hebben gezien. De whisky die vanuit BWWZ geschonken gaat worden op de
MvdM avonden, wordt vanaf heden afwisselend door de diverse slijterijen geleverd,
waarmee we kortingsafspraken hebben.
In december hebben wij de laatste gratis fles van slijterij Portheine geschonken. Namens
de vereniging heeft het bestuur het personeel van slijterij Portheine een passend cadeau
als bedank aangeboden.

Overige evenementen

Voor het eerst werd er dit jaar een georganiseerd bezoek gebracht aan het Potstill festival
in Amersfoort. Dit bezoek werd door de EC georganiseerd.
Ook in 2016 heeft BWWZ gebruik mogen maken van een stand op Fidder's Festival. Er
werden leuke gesprekken gevoerd en op het festival zelf hebben we één lid kunnen
begroeten.
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Korting
Ook in 2016 kregen leden korting bij onderstaande partners van BWWZ:
-

Hotel Fidder, Kon. Wilhelminastraat 6, Zwolle

-

Slijterij & Wijnhandel Bartels, Diezerstraat 124, Zwolle

-

Slijterij Portheine, Bachplein 18, Zwolle

-

Slijterij Mitra Assendorp, Assendorperstraat 85

-

Gall&Gall Zwolle zuid, Pijmanstraat 16

-

Gall&Gall Diezerpoort, Klein Grachtje 14a

Helaas is slijterij Portheine in januari 2017 gesloten.
(n.b. voor de actuele kortingen en acties verwijzen wij naar onze website, www.bwwz.nl)

Jaarverslag 2016 Blue Water Whiskyclub Zwolle

7

Vooruitblik
Zoals eerder reeds gemeld bleef de deelname van leden aan de N&T’s af en toe achter bij
de verwachting van het bestuur. Het bestuur heeft geprobeerd de reden(en) hiervan te
achterhalen, onder andere door voor de N&T van Hans Offringa contact op te nemen met
leden die zich niet aangemeld hadden. Uit deze contacten bleek dat het niet deelnemen
aan de N&T vooral te maken had met de agenda’s van de leden en niet met de kwaliteit
of de inhoud van de proeverijen.
Voor 2017 is getracht meer rekening te houden met schoolvakanties en feestdagen. Ook
heeft er afstemming plaats gevonden met Patrick Fidder, om zorgen dat de
evenementen van Patrick en van BWWZ niet te dicht op elkaar gepland worden.

Diner 2017
Uit reacties van diverse leden is gebleken dat de datum waarop het diner in 2016
gehouden werd, namelijk een zaterdag in de voorjaarsvakantie, niet ideaal is. Daarom is
ervoor gekozen het diner in 2017 eerder, namelijk 28 januari te organiseren. Bij het
aanbieden van dit jaarverslag heeft het diner reeds plaats gevonden, echter behoort het
verslag van het diner niet in het jaarverslag van 2016.

Evenementen
Ook in 2017 organiseert BWWZ samen met de Evenementencommissie weer gezellige
evenementen, waarbij mooie whisky’s weer centraal staan:
Datum
Tijd
Evenement
9 januari
20:00
Malt van de Maand
28 januari
18:00
Jaardiner
13 februari
20:00
Algemene Ledenvergadering
13 februari
21:00
Malt van de Maand
13 maart
20:00
Malt van de Maand
17 maart
Ntb
N&T: St. Patrick’s day
10 april
20:00
Malt van de Maand
8 mei
20:00
Malt van de Maand
12 mei
Ntb
N&T: BWWZ houdt een Canadese avond
12 juni
20:00
Malt van de Maand
14 juli 2017
Ntb
N&T:
11 september
20:00
Malt van de Maand
29 september
Ntb
N&T: de alternatieven
9 oktober
20:00
Malt van de Maand
13 november
20:00
Malt van de Maand
11 december
20:00
Malt van de Maand
N.B. Dit programma onder voorbehoud van wijzigingen.
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Bestuur
Tijdens de ALV van 2016 is Nico Feima afgetreden als voorzitter. Dave Sinke is verkozen
als zijn opvolger. Dave was al bestuurslid. Marcel Rompelman is gekozen als bestuurslid.
Doot het bestuur is Marcel aangewezen als penningmeester.

Aftreden bestuursleden
In 2017 zullen er enkele wisselingen plaatsvinden in het bestuur
Vanwege zijn verhuizing buiten Zwolle heeft Dave Sinke aangegeven zijn functie als
voorzitter neer te leggen en af te treden als bestuurslid. Ernst de Noord is door het
bestuur bereid gevonden om zijn functie over te nemen. Het bestuur stelt aan de ALV
voor om Ernst als voorzitter te benoemen.
Bestuursleden van BWWZ worden voor 3 jaar benoemd. In het verleden is er een
roulatieschema opgesteld om te zorgen dat niet het voltallige bestuur in een keer af
moet treden. Door de bestuurswisselingen die plaats gaan vinden op de ALV van 2017,
ontstaat de situatie dat in 2020 3 bestuursleden af moeten treden, indien er tussentijds
niemand zijn functie beschikbaar stelt. Dit heeft de aandacht van het bestuur en indien
noodzakelijk zal het bestuur tijdig maatregelen treffen om de continuïteit van het
bestuur te waarborgen.
Volgens dit roulatieschema treden zowel Anne Feima (bestuurslid) als Bas Marquering
(secretaris), af op de ALV van 2017. Bas stelt zich herkiesbaar. Anne geeft aan zich niet
herkiesbaar te stellen. Leden die toe willen treden tot het bestuur, worden uitgenodigd
contact op te nemen met het bestuur.
Omdat de penningmeester in 2015 benoemd is, zal deze nog tot 2018 zijn functie kunnen
vervullen. De overige bestuursleden worden op de ALV
In 2016 heeft het bestuur maandelijks, op de maanden juli en augustus na, een
bestuursvergadering gehouden. De intentie is om de vergaderfrequentie in 2017 enigszins
te verlagen. Een goede frequentie moet nog gevonden worden.
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Bijlage 1: Jaarrekening BWWZ
Inkomsten
Contributies
2016
Contributies
2017
Opbrengst Whiskyveiling
Bijdragen N&T avond
Vooruitbetalingen leden
Sponsor-bijdragen

Jaarrekening BWWZ 2016
€ 1.260,00
Aanschaf Whisky
€ 210,00
Kosten N&T avond
€ 1.188,00
Attentie Uitvoerders
€ 1.110,00
Publiciteit
€
Bestuurskosten
€
Bankkosten
Diversen
Kosten jaardiner
Overheveling naar BUNQrekening

Uitgaven
€ 1.118,91
€ 1.121,49
€
38,80
€ 115,44
€
35,00
€ 221,81
€
€ 820,00
€
50,00

€ 3.768,00

€ 3.521,45

Saldo Girorekening info
Beginsaldo op
1/1
Ontvangsten

2016
in 2016

€

779,90

€ 3.768,00
€ 4.547,90

uitgaven
Saldo
31/12

in 2016

€ 3.521,45

2016

€ 1.026,45
€ 4.547,90
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Inkomsten
Contributies
Contributies
Opbrengst Whiskyveiling
Bijdragen N&T avond
Vooruitbetalingen leden

BUNQ
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Uitgaven
€
€
32,99
€
€
€
€
1,00
€
€
€
-

Jaarrekening BWWZ 2016
BUNQ
€
Aanschaf Whisky
€
Kosten N&T avond
€
Attentie Uitvoerders
€
1,94
Publiciteit
€
Bestuurskosten
Bankkosten
Diversen
Kosten jaardiner
Kosten van vooruitbetalingen leden

2016
2017

€

1,94

€

33,99

Saldo BUNQ info
Beginsaldo op
1/1
Ontvangsten

2016
in 2016

€
€
€

50,00
1,94
51,94

Uitgaven in
Eindsaldo op 31/12

in 2016
2016

€ 33,99
€ 17,95
€ 51,94
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Contributies
Opbrengst whiskyveiling
Bijdragen N&T
Voordelig saldo

2017

2016

Begroting 2017 BWWZ
Kosten N&T
€
2.100,00 avonden
€
600,00 Publiciteit
€
1.500,00 Bestuurskosten
€
1.016,00 Bankkosten
Diversen
Kosten jaardiner
MaltvandeMaand
Voordelig saldo
€

5.216,00
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€ 1.800,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 600,00
€ 600,00
2017 € 1.466,00
€ 5.216,00

Uitgangspunten bij begroting 2016
Contributies
Whiskyveiling
Bijdragen N&T
Kosten N&T avonden
Publiciteit
Bestuurskosten
Bankkosten
Diversen
Kosten nieuwjaarsdiner
Nieuwjaars malt van de maand

is geschat op basis van 60 leden
de schatting is conservatief, vorig jaar was de opbrengst redelijk hoog
Uitgangspunt is 3 N&T, met 20 leden per keer € 25,- betalen
is in dezelfde gerealiseerde verhouding gepland met de bijdrage als in 2016
best guess
best guess
ervaring in 2016, in 2017 lager door overstap naar BUNQ
best guess
o.b.v. 40 deelnemers draagt BWWZ € 15,- per deelnemer bij
BWWZ betaalt versnaperingen voor deze nieuwjaarsachtige N&T
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Bijlage 2: Toelichting bij jaarrekening 2016
In dit boekjaar 2016 is BWWZ gegroeid in zowel ledenaantal als in banksaldo. De eerste
maanden laten vooral contributie zien en daarna is het meer bijdragen voor Nosing &
Tastings. 1 duidelijke piek in de grafiek is de uiterst hoge opbrengst van de jaarlijkse
veiling bij het diner €1189,-.
Dit betekende dat er een keer mooie Blind Tasting in maart en een gastspreker (Hans
Offringa) kon worden gedaan voor een wat hoger bedrag.
De tweede helft van het jaar gaan inkomsten en uitgaven redelijk gelijk op.
Na evaluatie van de redelijk hoge bankkosten is besloten over te stappen van ING naar
BUNQ en gebruik te gaan maken van Izettle om te kunnen pinnen bij N&T’s om zo min
mogelijk kasgeld te hebben en te verwerken.
Voor 2017 verwachten we wederom stijging van het ledenaantal en een groei van het
saldo, waarvoor we gezamenlijk weer leuke activiteiten kunnen gaan organiseren.
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