
Jaarverslag 2014 Blue Water Whiskyclub Zwolle  1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2014 

Blue Water Whiskyclub Zwolle 

 

 
 

Bestuur Blue Water Whiskyclub Zwolle 

Nico Feima – Voorzitter 

Bas Marquering – Secretaris 

Anne Feima – Penningmeester 

Dave Sinke – 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 Ierse, Schotse 

en andere whisk(e)y's.  
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Inleiding 
Het jaar 2014, het jaar waarin Blue Water Whiskyclub Zwolle (BWWZ) werd opgericht, ligt al 

weer enige tijd achter ons. Om terug te kijken op dit succesvolle eerste jaar heeft het 

bestuur met veel plezier dit jaarverslag samengesteld. 

Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten van BWWZ in het afgelopen jaar. Ook 

geeft het inzicht in het gevoerde financiële beleid. 

Uiteraard zullen we ook een tipje van de sluier oplichten over de evenementen die 

georganiseerd gaan worden in 2015. 

Dit jaarverslag is gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 februari 2015. 
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Verenigingsverslag 
Al een aantal jaren geleden ontstaan er ideeën om een Zwolse whiskyclub op te richten. Dit 

leidt eind 2013 tot het opstellen van de statuten voor BWWZ. Op 20 januari 2014 worden de 

statuten van BWWZ door het bestuur officieel bekrachtigd, waarna op 2 februari de 

inschrijving bij de kamer van koophandel volgt. Het bestuur bestaat bij oprichting uit Nico 

Feima (voorzitter), Bas Marquering (secretaris), Anne Feima (penningmeester) en Dave Sinke 

(bestuurslid). Het eerste jaar wordt er maandelijks een bestuursvergadering gehouden. 

Na de officiële oprichting wordt het tijd om de vereniging echt gestalte te geven. De 

slijterijen in Zwolle worden enthousiast gemaakt. Dit resulteert al snel in kortingsregelingen 

voor BWWZ leden bij een onderstaande slijterijen en hotelbar: 

- 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 

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

Om de korting te kunnen verkrijgen ontwerpt het bestuur een ledenpas. Als snel dient één 

van de leden, Martin Savelkoel, zich aan om dit professioneler vorm te geven, waardoor de 

verenging nu “echte” pasjes op creditcard formaat uitgeeft. 

Na de eerste Nosing & Tasting worden de eerste leden ingeschreven. Op 31 december 2014 

zijn 31 personen lid van BWWZ. 

Voor promotie van de vereniging zijn er via diverse kanalen flyers verspreid. Ook is er een 

banner aangekocht om de vereniging meer zichtbaarheid te geven op evenementen. 

Nosing & Tastings 

Maar wat is een whiskyclub zonder proeverij? Na de oprichting begint het bestuur dan ook 

direct met het organiseren van de eerste Nosing & Tasting. In samenwerking met hotel 

Fidder wordt op 21 juni de eerste echte Nosing & Tasting gehouden. Via 4 tafels, bemenst 

door de bestuursleden, worden potentiele leden in staat gesteld om leuke combinaties 

tussen de diverse whisky’s en de door Harry de Smaakspecialist meegebrachte kazen en 

andere etenswaren te ontdekken. Gerekend naar het aantal deelnemers dat zich als lid 

inschrijft naar aanleiding van dit eerste evenement, was deze Nosing & Tasting een groot 

succes. 
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Van Slijterij Portheine krijgt BWWZ het aanbod de maandelijkse whisky aanbieding gratis aan 

leden te schenken. In september wordt de eerste “Malt van de Maand” proeverij 

georganiseerd. In de gezellige lounge van hotel Fidder worden leden in de gelegenheid 

gesteld de malt van de maand gratis te proeven. Ook deze samenkomst is een succes en de 

MvdM proeverijen in de volgende maanden zijn steeds goed bezocht. 

Eind september staat dan de tweede N&T gepland. Aan de hand van de distilleerderijen 

langs de snelweg A9, die door Schotland kronkelt, proeven de leden een zestal whisky’s. De 

meeste partner slijterijen zijn aanwezig en presenteren zelf de door hun geleverde whisky’s. 

Tijdens deze N&T krijgen wij een aantal suggesties voor thema’s voor de volgende 

proeverijen aangereikt, waar we er zeker een aantal van zullen gebruiken in het komende 

jaar. 

Vanwege het grote aantal whisky gerelateerde evenementen in de maanden oktober en 

november, besluit het bestuur om het evenement dat oorspronkelijk gepland staat voor eind 

november, te annuleren. Wel zullen we als bestuur aanwezig zijn op een aantal door onze 

partners georganiseerde evenementen. Deze aanwezigheid leidt tot leuke contacten, waar 

we hopelijk de komende jaren de vruchten van kunnen blijven plukken. 

Whiskyalmanak 

In augustus komt het bestuur in contact met “the Whisky Couple”, Hans en Becky Offringa. 

Hans en Becky zijn bezig met een hernieuwde Whisky Almanak. In deze Almanak willen ze 

ook de whiskyclubs in Nederland vermelden. Door dit mooie initiatief staat onze vereniging 

al binnen een jaar vermeld in een boek van gerenommeerde whisky kenners! Via de 

verenging konden leden deze almanak met korting aanschaffen. 

Diner 

Het einde van 2014 wordt door het bestuur gebruikt om het januari evenement voor te 

bereiden. Tijdens deze voorbereidingen blijkt helaas dat de initieel gekozen datum niet 

haalbaar is en het diner wordt dan ook verzet naar 21 februari. Tijdens dit diner zullen de 

restanten van de 2014 proeverijen geveild worden, om de clubkas te spekken. 

Om het gemis van dit evenement enigszins te compenseren, wordt door Patrick Fidder een 

proeverij georganiseerd op 1 februari 2015. 
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Vooruitblik 

Evenementen 

In 2015 zullen op de volgende momenten evenementen georganiseerd worden: 

Datum Tijd Evenement 

12 januari 20:00 Malt van de Maand 

1 februari 14:00 Nosing & Tasting Patrick Fidder 

9 februari 19:00 Algemene Ledenvergadering 

9 februari 20:00 Malt van de Maand 

21 februari 18:00 BWWZ Diner 

9 maart 20:00 Malt van de Maand 

29 maart Nog te bepalen Nosing & Tasting 

13 april 20:00 Malt van de Maand 

11 mei 20:00 Malt van de Maand 

30 mei Nog te bepalen Nosing & Tasting 

8 juni 20:00 Malt van de Maand 

14 september 20:00 Malt van de Maand 

20 september Nog te bepalen Nosing & Tasting 

12 oktober 20:00 Malt van de Maand 

9 november 20:00 Malt van de Maand 

14 december 20:00 Malt van de Maand 
 

Naast de hierboven genoemde evenementen zijn er nog diverse ideeën binnen het bestuur 

voor kleinere bijeenkomsten, die soms wat minder met whisky te maken hebben, maar die 

voor leden wel zeer interessant zullen kunnen zijn.  

In maart zal opnieuw de Malt van de Maand proeverij geëvalueerd worden. De MvdM 

proeverijen na maart zijn daardoor nog onder voorbehoud. 

Het bestuur wil nogmaals benadrukken dat leden zelf ook activiteiten kunnen organiseren, 

waarbij het bestuur faciliterend op kan treden. 
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Bestuur 
Alle bestuursleden hebben zich het afgelopen jaar met veel plezier ingezet om BWWZ als 

vereniging structuur te geven. Wij denken dat het gelukt is om BWWZ goed op de kaart te 

zetten. Ook komend jaar kunnen leden er weer oprekenen dat wij er voor de volle 100% 

tegenaan gaan. 

Aftreden bestuursleden 

Bestuursleden van BWWZ worden voor 3 jaar benoemd. Om er voor te zorgen dat niet het 

voltallige bestuur in één keer aftreedt is er een roulatieschema opgesteld.  

Volgens dit schema zal in 2015 Dave Sinke, bestuurslid, aftreden. Dave is terstond 

herkiesbaar. 

In 2016 zal de penningmeester, Anne Feima, aftreden. Anne heeft aangegeven zich niet 

herkiesbaar te stellen en daarom zal het bestuur in 2015 naarstig op zoek gaan naar een 

waardig opvolger. Mocht je je belangstelling hebben voor deze functie, neem dan contact op 

met het bestuur. 

Ook in 2015 zal voorlopig maandelijks een bestuursvergadering gehouden worden. 

Bestuursvergaderingen hebben een besloten karakter en kunnen door leden alleen in 

overleg bijgewoond worden. 
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Bijlage 1: Jaarrekening BWWZ 
 

Concept Jaarrekening 2014 BWWZ

Contributies 2014 536,25€      Kosten N&T avond 399,72€   

Contributies 2015 62,00€        Publiciteit 164,23€   

Wisky Almanak 87,50€        Diversen 105,50€   

Bijdragen N&T avond 340,00€      Saldo giro 356,90€   

Bankkosten 0,60€          

1.026,35€   

1026,35

Concept Balans 31-12-2014 BWWZ

Banner 70,35€        Beginkapitaal 142,50€   

Voorraad Almanakken 30,00€        Eigen Vermogen 409,75€   

Waarde Whiskyvoorraad 95,00€        

Saldo Giro 356,90€      

552,25€      552,25€   
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Bijlage 2: Toelichting bij de jaarrekening 2014 van BWWZ 

Contributies 2014 

Eind van het jaar waren er 29 leden, waarvan er 28 hun contributie hadden betaald. De 

bedragen liepen uiteen van € 8.75 (halfjaar) via € 17.50 (jaarcontributie) tot € 142.50 (als 

beginkapitaal door de initiatiefnemers). 3 leden hebben ook (deels) al de contributie voor 

2015 betaald. 

Whisky Almanak 

T.b.v. de leden zijn er een aantal gekocht, waarvan er nog 2 beschikbaar voor 

verkoop. 

Bijdragen N&T avond  

Dit zijn de betalingen door de leden voor de Nosing- en Tastingavond op 28 

september. De financiële stromen voor de  N&T avond in juni is via Hotel Fidder 

verlopen. 

Kosten N&T avond 

Dit zijn voornamelijk de kosten voor de aanschaf van de whisky’s voor deze avonden. 
T.o.v. de ontvangen bijdragen heeft BWWZ er iets op  toegelegd. 

Bankkosten 

Voor leden die contant betalen moet hun geld gestort worden bij ING , wat € 3,- kost.  
Daarom is per contant betalend lid € 1,- gevraagd. De bankkosten waren in 2014 € 
2.40, waardoor dit positieve saldo ontstaat. 

Diversen 

Zijn de kosten voor de aanschaf van de Whisky Almanak. 
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Bijlage 3: Toelichting bij de balans per 31 12 2014 van BWWZ. 
BWWZ heeft zeer beperkte bezittingen: 

 Van de 3 almanakken  is er 1 van de club zelf;  

 De Banner is in 2014 voor deze prijs aangeschaft; 

 De whisky-voorraad zal bij  het galadiner in januari 2015 worden geveild; 

 De kasvoorraad is in overeenstemming met het eindstand van de girorekening 

2014; 

 Al deze onderdelen zijn met eigen vermogen gefinancierd. 

 
 


