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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 Schotse, 
Ierse en andere whisk(e)y's.  
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Inleiding 
Het eerste volledige verenigingsjaar ligt inmiddels achter ons. Een jaar waarin Blue 
Water Whiskyclub Zwolle zich ontwikkeld heeft tot een gezellige, hechte vereniging.  

In dit tweede jaarverslag blikt het bestuur terug op het afgelopen jaar, maar zal er ook 
vast vooruit gekeken worden op de activiteiten voor 2016. Tevens zal verantwoording 
afgelegd worden over het gevoerde financiële beleid. 

Dit jaarverslag wordt aan de leden gepresenteerd tijdens de Algemene Leden 
Vergadering op 8 februari 2016.  
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Verenigingsverslag 
Na het oprichtingsjaar 2014 is 2015 een jaar waarin Blue Water Whiskyclub Zwolle meer 
gestalte moet gaan krijgen.  

Leden 

Op 31-12-2014 had BWWZ 31 leden. Eén persoon heeft zijn lidmaadschap per 1-1-2015 
opgezegd. Per saldo begon 2015 met 30 leden.  

Het bestuur had als doelstelling om in 2015 te groeien gemiddeld één lid per maand. In 
2015 hebben we 16 nieuwe leden mogen verwelkomen. Vier leden hebben hun 
lidmaatschap per 1-1-2016 opgezegd. Op 1-1-2016 bedraagt het aantal leden hierdoor 42. 

Evenementen 

Diner 
Na de Algemene Leden Vergadering is het al snel tijd voor het jaarlijkse diner. De 
keukenbrigade van hotel Fidder zet een uitstekend 3-gangen diner op tafel, waarbij de 
door Patrick uitgezochte whisky’s prima in de smaak vallen. Tussen de gangen door 
worden de flessen whisky, die overgebleven zijn van de diverse proeverijen, door de 
veilingmeester aan de man gebracht. Er wordt goed geboden en de penningmeester is 
dan ook zeer content met de opbrengst. 

Nosing & Tastings 
Eind maart wordt op veler verzoek een Islay proeverij georganiseerd. De opkomst in 
hotel Fidder was boven verwachting. Patrick had een aantal mooie whisky’s uitgezocht 
en hij presenteerde deze op zijn eigen positieve manier aan de overige leden en 
introducés.   

In mei verzorgt Erik Molenaar, eigenaar van Kintra Whisky, een proeverij. Voor het eerst 
maken we gebruik van de bovenzaal van café De Hete Brij. Helaas bleven de 
inschrijvingen van leden achter bij de verwachtingen van het bestuur. Daarom is er 
besloten om ook niet-leden uit te nodigen voor deze proeverij, om zo de proeverij voor 
de vereniging te kunnen bekostigen. Vielen de verhalen van Erik al in de smaak, de 
whisky werd zo mogelijk nog beter ontvangen! 

Tijdens de Malt van de Maand proeverijen had Jonny Hilberink een aantal keren 
aangegeven graag een aantal leden te laten proeven uit zijn eigen collectie. Uiteindelijk 
heeft dit geleid tot een mooie proeverij in augustus. Ook deze proeverij vond weer 
plaats in café De Hete Brij. Jonny had een erg mooie selectie gemaakt en gaf de avond 
extra kleur met verhalen over zijn belevenissen op Islay. 
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De laatste door BWWZ georganiseerde nosing & tasting van 2015 had het thema 
“Highland Park”. Er stond een aantal flessen van deze destilleerderij te wachten op de 
gasten. De presentatie door de voorzitter gaf iets meer achtergrond bij de te proeven 
whisky’s. Er ontstonden mooie discussies over de geproefde whisky’s.  

Malt van de Maand 
De vaste Malt van de Maand proeverij bij hotel Fidder wordt steeds goed bezocht. Het 
gebeurt regelmatig dat er meer dan 20 leden aanwezig zijn. Ook in 2015 wordt de 
maandelijkse fles aangeboden door slijterij Portheine en van de flessen die voor verkoop 
aanwezig zijn op de avond, worden er regelmatig een aantal verkocht.  

Overige evenementen 
Het laatste wapenfeit van BWWZ, op de Malt van de Maand proeverijen van november 
en december na, was de aanwezigheid van de vereniging op Fidder’s Festival begin 
november. Tijdens de twee sessies werden bezoekers door bestuur en leden enthousiast 
gemaakt voor BWWZ. Dit werd ondersteund door de nieuwe flyer, die net op tijd klaar 
was. Naast veel enthousiaste reacties heeft het festival ook twee nieuwe leden 
opgeleverd. 

Glazen 

Omdat in 2015 ook buiten hotel Fidder evenementen gehouden werden, heeft BWWZ 
glazen aangeschaft. Deze glazen worden gebruikt, indien er niet (voldoende) glaswerk 
aanwezig is op de locatie waar een proeverij gehouden wordt. 

Korting 

Ook in 2015 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 

(n.b. voor de actuele kortingen en acties verwijzen wij naar onze website, www.bwwz.nl) 
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Vooruitblik 
Uiteraard zal BWWZ in 2016 weer de nodige evenementen organiseren. 

Diner 2016 

Er zal weer een diner worden georganiseerd. We houden nog even geheim wat dit 
precies gaat worden, maar we weten nu al zeker dat we jullie gaan verrassen! 

Ook tijdens dit diner wordt de whiskyvoorraad van BWWZ weer geveild. We hopen de 
opbrengst van 2015 te kunnen overtreffen. De kavellijst is inmiddels klaar, dus leden 
kunnen vast hun bod bepalen. 

Evenementen 

Ook in 2016 plant BWWZ weer gezellige evenementen, waarbij mooie whisky’s weer 
centraal staan: 

Datum Tijd Evenement 
11 januari 20:00 Malt van de Maand met nieuwjaarstintje 
8 februari 20:00 Algemene Ledenvergadering 
8 februari 21:00 Malt van de Maand 
20 februari 18:00 BWWZ Diner 
7 maart 20:00 Malt van de Maand 
13 maart Nog te bepalen Nosing & Tasting 
11 april 20:00 Malt van de Maand 
9 mei 20:00 Malt van de Maand 
4 juni Nog te bepalen Nosing & Tasting 
13 juni 20:00 Malt van de Maand 
11 juli 20:00 Malt van de Maand 
8 augustus 20:00 Malt van de Maand 
12 september 20:00 Malt van de Maand 
25 september Nog te bepalen Nosing & Tasting 
10 oktober 20:00 Malt van de Maand 
14 november 20:00 Malt van de Maand 
12 december 20:00 Malt van de Maand 
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Bestuur 
In 2016 zullen er enkele wisselingen plaatsvinden in het bestuur 

Aftreden bestuursleden 

De penningmeester, Anne Feima, heeft tijdens de ALV van 2015 aangegeven zijn functie 
in 2016 als penningmeester neer te willen leggen. Anne blijft wel aan als bestuurslid. Het 
bestuur heeft Marcel Rompelman bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Tijdens 
de ALV van 2016 zal aan de leden voorgesteld worden om Marcel als bestuurslid te 
benoemen. Het bestuur is voornemens om Marcel vervolgens als penningmeester aan te 
wijzen. 

In september heeft de voorzitter, Nico Feima, aangegeven deze functie niet meer te 
kunnen combineren met zijn werkzaamheden. Hij zal op de ALV terugtreden uit het 
bestuur. Het bestuur stelt voor om Dave Sinke te verkiezen als voorzitter.  

Bestuursleden van BWWZ worden voor 3 jaar benoemd. Om ervoor te zorgen dat niet 
het voltallige bestuur in één keer aftreedt is er een roulatieschema opgesteld. Volgens 
dit schema zal de secretaris, Bas Marquering, op de ALV in 2017 aftreden.  

In 2015 heeft het bestuur maandelijks, op de maanden juli en augustus na, een 
bestuursvergadering gehouden. Dit zal ook in 2016 voortgezet worden.
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Bijlage 1: Jaarrekening BWWZ 

  
    Jaarrekening BWWZ 2015     

 
Contributies 2015 

 
 € 1.124,25  Aanschaf Whisky 

 
 €       40,00  

 
Contributies 2016 

 
 €      70,00  Kosten N&T avond 

 
 €  1.510,02  

 
Opbrengst Whiskyveiling 

 
 €    210,00  Attentie Uitvoerders 

  
 

Bijdragen N&T avond 
 

 € 1.229,00  Publiciteit 
  

 €     185,39  

 
Vooruitbetalingen leden 

 
 €    392,00  Bestuurskosten 

  
     

Bankkosten 
 

 €        9,77  

     
Diversen 

  
 €     350,07  

     
Kosten jaardiner 

 
 €     115,00  

     
Kosten van vooruitbetalingen leden  €     392,00  

    
    

  
  

    
 € 3.025,25  

   
 €  2.602,25  

         
         
 

      Saldo Girorekening info       

 
Beginsaldo 1-1-2015 

 
356,90 Uitgaven 

 
in 2015 2602,25 

 
Ontvangsten in 2015 

 
3025,25 Eindsaldo 

 
op 31-12-2015 779,90 

    
3382,15   

  
3382,15 
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Bijlage 2: Toelichting bij de jaarrekening 2015 van 
BWWZ 
Op 1 januari 2016 heeft BWWZ iets meer dan het dubbele in bedrag in kas ten opzichte 
van 1 januari 2015. Dit is in lijn met wat er op de ALV in 2015 door leden aangegeven is. 

Contributies: BWWZ is het jaar bgonnen met 30 leden. Aan het einde van het jaar waren 
er 46. In 2016 begint BWWZ met 42 leden, omdat 4 leden hun lidmaatschap hebben 
beëindigd. 

Vanwege een regeling uit 2014 hoefden veel leden niet de volle € 35,- te betalen, maar € 
25,-. Verder betaalden leden die zich in de loop van het jaar meldden een aangepast 
bedrag. 

Opbrengst whiskyveiling: tijdens het jaardiner worden de "restanten" whisky uit Malt 
v.d. Maand avonden en die van Nosing- en Tastingmanifestaties bij opbod geveild.  

Bijdragen N&T avonden: de leden die deze manifestaties bezoeken betalen een "entree" 
bedrag, variërend tussen de € 22,50 en de €  30,-. 

Vooruitbetalingen leden i.c.m. Kosten van vooruitbetalende leden: tijdens de KINTRA 
N&T avond bestelden de leden whisky's van hun voorkeur. Zij betaalden het daarvoor 
verschuldigde bedrag aan de penningmeester. Deze voldeed daarmee de van KINTRA 
ontvangen nota. 

Aanschaf Whisky: éénmalig heeft BWWZ de fles voor een Malt van de Maand avond zelf 
aangeschaft. 

Kosten N&T avond: spreekt voor zich. 

Publiciteit: dit zijn de kosten voor (het ontwerpen van) folders , e.d. 

Bankkosten: door een administratieve vergissing bij en door de ING is ons (gratis) 
startabonnement te laat omgezet in een te betalen abonnement. ING brengt BWWZ de 
kosten (€ 84,-) als nog in rekening in januari 2016. 

Diversen: de grootste post hiervan zijn de aangeschafte glazen € 300,-. 

Kosten jaardiner: voor de 23 aanwezige leden bij dit diner heeft de club € 5,- per 
lid/introducé gesponsord. 

Kosten van vooruitbetalingen leden:  zie vooruitbetalingen leden hier boven. 


