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Bestuur Blue Water Whiskyclub Zwolle 

Ernst de Noord– Voorzitter 
Bas Marquering – Secretaris 
Marcel Rompelman – Penningmeester 
Rob Onland – 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 
Het is alweer het vierde jaarverslag van de Blue Water Whiskyclub Zwolle. We kijken 
alvast uit naar ons lustrumjaar in 2018. Het afgelopen jaar heeft de 
Evenementencommissie weer alles uit de kast gehaald om de ingezette lijn van 
bijzondere proeverijen door te zetten. Jammer dat de opkomsten laag zijn geweest. 
Evenementencommissie heeft zich ten doel gesteld om meerdere smaken engebieden te 

ontdekken. De eerste van 2018 zal een bijzondere leerzame proeverij worden. 

  

In dit jaarverslag blikt het bestuur terug op het afgelopen jaar, maar zal er ook vast 

vooruit gekeken worden op de activiteiten voor 2018. 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 

Leden 

Op 1 januari 2017 had BWWZ 49 leden. Gedurende 2017 hebben we 10 nieuwe leden in 
mogen schrijven. 8 Leden hebben hun lidmaatschap per 1-1-2018 opgezegd en 7 leden zijn 
door het bestuur uitgeschreven vanwege het niet betalen van contributie, waardoor we 
2018 beginnen met 45 leden. 

Hoewel het aantal nieuwe leden in lijn met de verwachting ligt, is het ledenbestand 
gekrompen, voornamelijk door het uitschrijven van niet-betalende leden. 

Doordat de kosten voor de flessen, die tijdens de Malt van de Maand bijeenkomsten 
werden geschonken, vanaf 2017 door de vereniging zelf worden gedragen, is er tijdens de 
ALV in november besloten om een contributieverhoging door te voeren. 

Evenementen 

Ook in 2017 zijn er door de vereniging diverse evenementen georganiseerd. Rode draad 
door alle evenementen waren, uiteraard, de mooie whisky’s, maar ook de entourage en 
gezelligheid tijdens deze evenementen. 

Hoewel de opkomst beter lijkt te zijn dan vorige jaren, bleef dit nog engszins achter bij 
de verwachting van het bestuur. 

Diner en veiling 
Op verzoek van leden is het diner van 2017 in januari georganiseerd. De opkomst was dit 
keer ook weer prima! Voor deze editie is er gekozen om een buffet te presenteren. Het 
dessert werd verzorgd door Harry Schonewille van de Smaak van Zwolle. Hier werden 
diverse lekkernijen gematcht met whisky’s en andere drankjes. 

Aanwezigen boden weer mooie bedragen voor de flessen die geveild werden. De 
opbrengst van de veiling wordt gebruikt om evenementen betaalbaar te houden voor 
alle leden. 

Leden organiseren… 
In 2017 is er één proeverij door een lid georganiseerd. In december werd door Jonny 
Hilberink een mooie line-up van sherry gerijpte whisky’s gepresenteerd. Er zaten enkele 
unieke whisky’s tussen… 

Nosing & Tastings 
De evenementencommissie heeft in 2017 weer drie mooie proeverijen georganiseerd. De 
thema’s varieerden van St. Patrick’s day (what’s in a name…) via een Canadese avond 
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(gebaseerd op de bevrijding van de stad Zwolle) naar de Alternatieven. Elke N&T 
werden er weer mooie, verassende whisky’s geschonken.  

Malt van de Maand 
De Malt van de Maand proeverijen werden ook dit jaar weer uitstekend bezocht. 
Doordat we vanaf 2017 de whisky’s samen met alle partner slijterijen uitzoeken, zat er 
meer variatie in de geschonken whisky’s. De reacties op de Malt van de Maand waren 
weer zeer positief. 

Echter om meer leden de mogelijkheid te bieden om een MvdM te bezoeken, is er 
besloten om in 2018 de MvdM avonden te verdelen over de maandag- en dinsdagavond. 
De oneven maanden zal de MvdM georganiseerd worden op maandag, de even maanden 
op dinsdag. Hierdoor wordt het voor leden die de maandag niet vrij kunnen maken, toch 
mogelijk om een MvdM te bezoeken.  

Overige evenementen 
Ook dit jaar weer er weer een georganiseerd bezoek gebracht aan het Potstill festival in 
Amersfoort. Dit bezoek werd door de EC georganiseerd. 

In 2017 heeft BWWZ gebruik mogen maken van een stand op Fidder's Festival. Op de 
BWWZ stand werden cocktails gemixt, die door de bezoekers geproefd konden worden. 
Ook werd er een verloting gehouden. De prijzen voor deze verloting werden door 
diverse sponsoren aan BWWZ te beschikking gesteld. 

Er werden leuke gesprekken gevoerd en op het festival zelf hebben we maar liefst 3 
nieuwe leden kunnen begroeten! 
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Korting 

Ook in 2017 kregen leden korting bij onderstaande partners van BWWZ: 

- Hotel Fidder, Kon. Wilhelminastraat 6, Zwolle 
- Slijterij & Wijnhandel Bartels, Diezerstraat 124, Zwolle 
- Slijterij Mitra Assendorp, Assendorperstraat 85 
- Gall&Gall Zwolle zuid, Pijmanstraat 16 
- Gall&Gall Diezerpoort, Klein Grachtje 14a 

 (n.b. voor de actuele kortingen en acties verwijzen wij naar onze website, www.bwwz.nl) 
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Vooruitblik 

Diner 2018 

Het diner in 2018 zal gehouden worden op zaterdag 3 februari in hotel Fidder. Meer info 
volgt zo spoedig mogelijk via de bekende kanalen. 

Evenementen 

Ook in 2018 organiseert BWWZ samen met de Evenementencommissie weer gezellige 
evenementen, waarbij mooie whisky’s weer centraal staan: 

Datum Tijd Evenement 
8 januari 20:00 Malt van de Maand 
3 Februari 18:00 Jaardiner en veiling 

13 februari 

 

20:00 Algemene Ledenvergadering 
Malt van de Maand 

12 maart 20:00 Malt van de Maand 

7 april ntb N&T Islay diepte proeverij 

10 april 20:00 Malt van de Maand 

14 mei 20:00 Malt van de Maand 

12 juni 20:00 Malt van de Maand 

15 juni ntb N&T Dufftown 

6 juli ntb BWWZ/Fidder zomer BBQ 
9 juli 20:00 Malt van de Maand 
14 augustus 20:00 Malt van de Maand 
10 september 20:00 Malt van de Maand 
28 september 20:00 N&T Independents 
9 oktober 20:00 Malt van de Maand 
12 november 20:00 Malt van de Maand 
11 december 20:00 Malt van de Maand + 
N.B. Dit programma onder voorbehoud van wijzigingen 
Alle evenementen vinden, tenzij anders gecommuniceerd, plaats bij Hotel Fidder, Kon. 
Wilhelminastraat 6 in Zwolle. 

Sea Bottom Whisky Club (SBWC) 

Aan het eind van 2017 heeft overleg met het bestuur van Sea Bottom Whisky Club 
(SBWC) uit Lelystad plaats gevonden. Hier is uit gekomen dat leden van SBWC de 
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Nosings & Tastings en Malt van de Maand bijeenkomsten van ons bij kunnen wonen. 
Andersom mogen leden van BWWZ ook de Nosings & Tastings van SBWC bijwonen. De 
communicatie van de SBWC evenementen zal op dezelfde manier plaats vinden, als je nu 
gewend bent voor de eigen evenementen. 

Bestuur 
Tijdens de ALV van 2017 is Dave Sinke afgetreden als voorzitter. Ernst de Noord is 
verkozen als zijn opvolger. Om het gemis van Anne Feima als bestuurslid op te vangen, is 
Rob Onland gekozen als bestuurslid.  

Aftreden bestuursleden 

In 2018 zullen er enkele wisselingen plaatsvinden in het bestuur 

Na 4 jaar in het bestuur gezeten te hebben, heeft Bas Marquering aangegeven het 
bestuur te willen verlaten. Ook Rob Onland zal op de ALV van 2018 aftreden. 

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.  

Volgens dit roulatieschema treedt in 2019 Marcel Rompelman af. Marcel kan zich 
herkiesbaar stellen. Ernst de Noord zal in 2020 af moeten treden en ook hij kan zich 
herkiesbaar stellen. De opvolgers van Bas en Rob zullen tenslotte tot 2021 aan kunnen 
blijven. 

In 2017 heeft het bestuur in een wisselende frequentie vergaderd. Op basis van de 
activiteiten die door het bestuur ontplooid werden, werd de volgende vergadering 
vastgesteld.
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Bijlage 1: Jaarrekening BWWZ 
 

Inkomsten     Jaarrekening BWWZ 2017         Uitgaven 

     
Aanschaf Whisky 

  
 €     405,54  

Contributies 2017 
  

 € 1.514,00  Kosten N&T avond 
  

 €  1.997,38  

Contributies 2018 
  

 €    158,00  Attentie Uitvoerders 
  

 €     155,41  

Sponsorbijdragen 
  

 €      67,75  Publiciteit 
   

 €     277,97  

Opbrengst Whiskyveiling 
  

 €    938,00  Bestuurskosten 
  

 €     347,52  

Bijdragen N&T avond 
  

 € 1.272,50  Izettle kosten 
  

 €       42,42  

Vooruitbetalingen leden 
  

 €           -    Diversen 
   

 €            -    

     
Kosten jaardiner 

  
 €     798,58  

     
BUNQ kosten 

  
 €       22,57  

          

    
    

   
  

    
 € 3.950,25  

    
 €  4.047,39  

Saldo mutaties 
       

-97,14 

          
      Saldo BUNQrekening info           

Beginsaldo op 1 jan  2017,00  €           17,95  Uitgaven in  
  

2017 
 

€ 4.047,39 

Beginsaldo Overboeking van ING  €       1.013,76    
     

Ontvangsten in  2017,00  €       3.950,25  Eindsaldo op 31 december  2017 
 

€ 934,57 

   
 €       4.981,96    

    
€ 4.981,96 

          

     
Muattie eindsaldo - beginsaldo (BUNQ+ING) -97,14 

Bijlage 2: Toelichting bij jaarrekening 2017  
In 2017 zijn de whisky’s van de malt van de maand en van de Nosing & Tastings duurder 
uitgekomen, mede door eigen aanschaf van kwalitatief beter whisky’s en het nu zelf 
aanschaffen van de whisky’s doordat de gesponsorde whisky’s van Portheine wegvielen. 
Opvallend is dat de bankkosten door de overstap naar Bunq, in combinatie met IZettle 
drastisch zijn gedaald van ongeveer €222 in 2016 naar ongeveer €65 in 2017, wat 
uiteraard de whisky’s en de vereniging ten goede komt. Door invoering van het 
veilingreglement verliep de veiling goed en leverde dat wederom een substantiële 
bijdrage aan de vereniging. Al met al zijn we door een kleine intering  €97,14 er op 
achteruit gegaan ten opzichte van 2016.      


