NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland

WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Sinds de laatste ALV zijn we begonnen met een
vernieuwd bestuur.
Wij hebben ons als doel gesteld dat wij meer
vinologen lid willen maken van de VVN. Wij zijn van
mening dat wij meer leden kunnen werven en
behouden door attractiever en meer bruisend te
zijn. Dus meer activiteiten organiseren en méér
bieden aan onze leden.
Om deze reden hebben wij hebben wij de
Activiteitencommissie nieuw leven ingeblazen.
Maar liefst 9 leden hebben gereageerd op onze
oproep mee te helpen om activiteiten voor onze
vereniging te organiseren.
Hier staat tegenover dat Anne Kok, helaas heeft
laten weten, het na de Ahr reis een jaartje rustig
aan te willen doen en volgend jaar geen studiereis
zal organiseren.

Ook op andere fronten hebben wij veel werk
verricht. Zo is de financiële administratie opnieuw
ingericht, maken wij nu gebruik van internet
boekhouden en is de reguliere contributie-inning
uitbesteed.
Wij hebben de afgelopen periode ook veel energie
gestoken in het innen van achterstallige
contributies.
Nieuw is dat wij via onze mailingen en website een
platform willen bieden aan onze leden die iets
organiseren. Hiervoor vragen wij een korting voor
onze leden terug. Zo kunnen leden van de VVN
inschrijven op masterclasses van het Wijninstituut
met een korting van 10%, zie verderop in deze
nieuwsbrief voor een volledig overzicht.
De website is actueler dan ooit met ook meer
externe activiteiten, en binnenkort willen wij een
prikbordfunctie voor leden introduceren.

De leden van deze commissie zijn vol
enthousiasme aan de slag gegaan met het
bedenken en organiseren van activiteiten, zoals
wijnreizen, het gezamenlijk bezoeken van
buitenlandse wijnbeurzen, een wijnweekend of het
organiseren van proeverijen. Dit heeft geresulteerd
in een voorlopige maar zeer ambitieuze agenda
voor 2016, met als hoogte punt een studiereis naar
Chili!
Ruud Winkels voert de activiteitencommissie als
bestuurslid aan. Zie voor de details onder punt 2
en 4.

De finale Vinoloog van het Jaar is inmiddels van
september verplaatst naar 11 oktober, aangezien
we die activiteit parallel aan het Proefschrift
Wijnconcours organiseren. En met de huidige
sponsor, Pommery, zijn we ook in gesprek voor de
komende jaren.

Wij hebben ook een bestuurslid (Olav Meyknecht)
die zich specifiek gaat richten op ledenwerving. Zo
gaan wij een folder ontwikkelen, willen wij oudleden benaderen en zullen wij nieuwe leden gaan
begeleiden. Hiernaast coördineert Olav de
communicatie van onze vereniging.

Uw voorzitter,

Al met al gebeurt er veel achter de schermen, en
dat wilde ik jullie laten weten. We zullen rond de
jaarwisseling met een volgende nieuwsbrief
komen. Heb je opmerkingen, suggesties of vragen,
aarzel dan niet om het bestuur te vragen.

Cees van Casteren MW: chair@vinologen.net
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2.

Activiteitencommissie

Zoals vermeld hebben negen leden zich aangemeld
om mee te helpen activiteiten te organiseren voor
onze vereniging. Heel jammer, maar wel
begrijpelijk, is dat Anne Kok zich voor een jaar
heeft teruggetrokken als commissielid, maar
achter de schermen blijft zij met ons meedenken
en wij hopen haar na een jaar weer als
commissielid te mogen begroeten.
Om onze werkzaamheden goed te structureren
hebben wij 4 subcommissies ingesteld. De taken en
samenstelling van deze subcommissies zijn als
volgt:
•
Wijnreizen: Jose Smit(trekker), Jolande
Vos en Ruud Winkels.
•
Interne activiteiten: Alexander Bruch
(trekker), Marjan Kleeblad, Yonne Zohar en Doeke
van der Molen.
•
Wijnproeverijen: José Smit (trekker) en
Attie Verwoerd.
•
Buitenlandse wijnbeurzen: Jolande Vos
(trekker) en René van der Salm.
Op 5 augustus hebben wij voor de trekkers van de
subcommissies een kick-off meeting
georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een zeer
ambitieus programma voor 2016.
Om jullie deelgenoot te maken van onze ambities
hebben wij ons voorlopige programma 2016
bijgevoegd. Voor sommige activiteiten is een
maximum aantal deelnemers. Voor een aantal
activiteiten kan je al laten weten dat je
belangstelling hebt, door een mailtje te sturen naar
Ruud Winkels, ruud@famwinkels.nl

3.

Leden voordeel

Zoals vermeld in het voorwoord van Cees bieden
wij leden een platform aan om hun activiteiten
onder de aandacht te brengen van andere leden.
Wij hebben op dit moment de volgende afspraken:
•
Wijninstituut (Claire Lemmens) biedt een
korting van 10% aan op haar workshops. In oktober
en november organiseert het wijninstituut
bijvoorbeeld een workshop Oesters en Wijn. Meer
informatie en aanmelden via
www.wijninstituut.nl/workshops en een mailtje
sturen dat je lid bent van de VVN.
•
Cazebonne (Miriam Doornink) biedt 5%
korting aan op haar wijnreizen. Zie
www.cazebonne.nl voor meer informatie. Ook hier
kan je bij aanmelden vermelden dat je VVN lid
bent.
•
Beproefd (Jolande Vos) biedt 5% korting
aan op haar wijnreis naar de Languedoc op 5 tot en
met 12 oktober 2015. Zie
http://beproefd.nl/reizen/
•
Winewise geeft 10% korting op haar wijnspijsdiners. Zie de activiteitenkalender op de
website en www.winetwists.nl voor informatie en
aanmelden.


Andere voordelen zijn of komen in
onderhandeling.

Indien er andere leden zijn die activiteiten
organiseren en leden van de VVN een korting
willen aanbieden, dan kunnen zij contact opnemen
met Olav Meyknecht, olav@meynmerk.nl

Deze voorlopige inschrijving is vrijblijvend, maar
het is voor ons een goede indicatie om te peilen of
er voldoende belangstelling is.
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4.

Voorlopige activiteiten kalender 2016

Data

Activiteit

Omschrijving

Aantal
deelnemers

Voorinschrijving

10- januari

Nieuwjaarsdiner

Voorlopige datum, locatie nog niet
bekend

n.v.t.

11-13
januari

Wineprofessional

Wij hebben een stand op deze beurs

n.v.t.

1-3 februari

Bezoek Le Salon des Vins
in Angers

Met eigen vervoer gaan wij naar
Angers. Onze Loire kenner Migchel
Dirksen begeleidt de reis. Kosten ca. €
285,= p.p. exclusief reiskosten.

Max. 8

Ja

7 maart

Nascholing,

Wijnbouw Europa

20 maart

ALV

Ledenvergadering plus masterclass.

2 en 3 april

Wijnweekend

Wijnweekend in Kasteel Engelenburg
te Brummen. Masterclasses, culinair
top diner, overnachting en
wijnproeverij. Deze bijeenkomst is met
partners. Kosten ca. € 240,= p.p.

Max. 40

Ja

11 april

Nascholing

Wijnbereiding

17 april

Aspergewijn van het jaar

Wij selecteren op een locatie in
Limburg onder leiding van Hans Schers
de aspergewijn van het jaar

Max.50

Ja

9 mei

Nascholing

Wijngaardbeheer

12 sept.

Nascholing

Wijnproefkunde

14 -16
september

Wijnreis Champagne

Jose Smit organiseert een drie daagse
reis naar de Champagne. Kosten ca. €
350,=, exclusief eigen vervoer.

Max. 20

Ja

10 oktober

Nascholing

Wijnbouw Nieuwe wereld

15
november

Nascholing

Educatie toets

November/
december

Wijnreis Chili

De ambitie is om onder leiding van
Cees van Casteren einde van 2016 Chili
te bezoeken. Nadere info volgt.

Max. 22

Ja

n.n.b.

Vinoloog van het jaar

n.n.b.

Grand Prix Mas la Plana
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5.

Leden wervingscommissie

Ken je andere vinologen die nog geen of niet meer
lid zijn van onze vereniging?
Of wil je je graag inzetten om anderen zich snel bij
ons thuis te laten voelen?
Meld je dan aan voor deze subcommissie!
Met de vele activiteiten en het jaarprogramma
moet het toch mogelijk zijn anderen te
enthousiasmeren?
Aanmelden via olav@meynmerk.nl
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