NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
Indien u geen keuze maakt en u heeft gekozen voor
automatische incasso dan zal het bedrag na 15 dagen van
uw bankrekening worden afgeschreven.
U kunt de contributie ook in 2 termijnen voldoen.
ClubCollect rekent hier en vergoeding van € 1,= per
termijn voor.
Als u niet via ClubCollect wilt betalen, maar het bedrag
direct wilt overmaken aan de VVN verzoeken wij u een
mail te zenden aan onze penningmeester,
ruud@famwinkels.nl
DANKWOORD VAN MIGCHEL DIRKSEN

------------------------------------------------------------------------

Toen ik bestuurslid werd had ik niet kunnen denken dat
dat de komende 16 jaar een essentieel onderdeel van
mijn leven zou zijn. Soms was het behoorlijk tijdrovend,
maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan.

VINOLOOG VAN HET JAAR

Ik heb bestuursleden zien komen en zien gaan, met
iedereen heb ik altijd plezierig kunnen samenwerken,
maar soms overtroffen de plannen de tijd die ieder
individueel beschikbaar had voor de Vereniging, dan wel
waren er vacatures in bestuur en commissies.
Op dit moment is er een compleet en goed functionerend
bestuur; ook de commissies zijn goed bezet. Er is
enthousiasme en er wordt aangepakt.

We gaan weer beginnen: ook dit jaar organiseert de
Verenigde Vinologen Nederland (VVN) de wedstrijd
Vinoloog van het Jaar.
Nieuw is dit jaar, dat je ook twee PE punten per ronde
krijgt voor je deelname.
Gebleven is voorronden niet alleen op verschillende
locaties maar ook op verschillende dagen. Zo geven wij
zoveel mogelijk Vinologen de kans mee te doen.
Waar en wanneer

Voor mijn gevoel vertrek ik op een goed moment; de
vereniging floreert zoals ik niet eerder heb meegemaakt
dus kan ik zonder zorg mijn taken overdragen.

Voorronde 1: Dinsdagavond 24 april 2018 , aanvang
20:00 uur in Hotel Princeville (van der Valk),
Princenhagelaan 5, Breda. Inschrijven kan hier.

Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en
vertrouw erop dat we elkaar nog regelmatig zullen
tegenkomen bij toekomstige evenementen.

Voorronde 2: Maandagavond 28 mei 2018, aanvang
20:00 uur in De Twee Marken, Trompplein 5 Maarn.

Met vriendelijke groeten,
Migchel.

Voorronde 3: Woensdagavond 20 juni 2018 aanvang
20:00 uur in Hotel Arnhem van der Valk,
Amsterdamseweg 505, Arnhem
--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------CONTRIBUTIE 2018
Zoals bekend hebben wij de inning van de contributie en
de administratieve verwerking uit handen gegeven aan
ClubCollect.
Rond 27 maart ontvangt u een mail van ClubCollect met
de contributiefactuur. U kunt op 2 manieren betalen:
1. Via Ideal doormiddel van een link die ClubCollect
meezendt.
2.Door automatische incasso, u moet aan ClubCollect dan
bevestigen dat u een machtiging heeft gegeven.

NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING
Na de benoeming tijdens de afgelopen ALV van Karel de
Lussanet tot Secretaris en Yvonne Zohar tot bestuurslid
Organisatie proeverijen / Voorzitter Reiscommissie,
bestaat het bestuur nu uit 6 personen naast Cees van
Casteren MW als Voorzitter, Ruud Winkels als
Penningmeester / Voorzitter Activiteitencommissie, Hans
Schers als bestuurslid Webmaster/Voorzitter
Educatiecommissie en Olav Meyknecht als bestuurslid
Ledenwerving en Communicatie.
------------------------------------------------------------------------
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NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
HERHAALDE OPROEP SOCIAL MEDIA COMMUNICATOR
GEZOCHT

AANBIEDING WINNAAR NEDERLANDSE ASPERGEWIJN
VAN HET JAAR

Om meer zichtbaarheid te genereren zoeken we iemand
met Social Media skills die actief en reactief berichten wil
posten over en rond de VVN op FB, Lin, t en Instagram.
Vragen en aanmelden via Olav.

Voor de leden van VVN heeft de winnaar van de VNA
2018 Antoine van Esch van Tirebouchon.nl een
kortingsaanbod op de verkoopprijs van de door ons
verkozen Aspergewijn 2018. Normale prijs€ 7,95; per 6
voor € 7,45; VVN leden krijgen € 0,95 korting en betalen
dus slechts € 7,00 per fles.

---------------------------------------------------------------------------REGISTRATIE PE PUNTEN IN HET REGISTER VAN DE
STICHTING KWALITEITSREGISTER VINOLOGEN
Heeft u zich ingeschreven in het kwaliteitsregister
Vinologen, dan moeten de PE punten die u voor
activiteiten krijgt worden geregistreerd. Voor
geaccrediteerde cursussen (zoals de cursussen die wij
organiseren van Lars Daniels en Fred Nijhuis) verzorgt de
opleider (in dit geval de VVN) de registratie van de PE
punten.
Voor niet geaccrediteerde activiteiten dient u zelf de
registratie te verzorgen.
Voor deelname aan onze ALV krijgt u 1 PE punt.
Registratie gaat als volgt:

1.

Ga naar www.registervinoloog.nl
2.
Kies voor de optie: Inloggen geregistreerde
registervinoloog
3.
Login met je registervinologennummer en je
wachtwoord
4.
Kies voor Toevoegen activiteit in de bovenste regel
van de website
5.
Kies voor: Algemene overige activiteiten
6.
Vul de datum in van de activiteit (ALV 4 maart
2018)
7.
Klik boven in het scherm op volgende.
8.
Selecteer categorie: Maatschappelijke bijdrage
9.
Vul als omschrijving in ALV VVN en PE punten: 1
10.
Klik op volgende boven in het scherm
11.
Klik op gereed
Op bovenstaande wijze kunt u ook uw PE punten voor
andere activiteiten registreren. Maar dus niet voor de
cursussen die geaccrediteerd zijn. Voor deze cursussen
verzorgt de opleider de registratie.

“De wijn heeft een direct aanspreekbare geur, geeft
meteen veel drinkplezier in de mond. Is fruitig, wellicht
licht exotisch, rond en met een mooie frisse afdronk door
de elegante zuren. Dit maakt de combinatie met asperges
in diverse bereidingswijze zo goed. Maar ook als heerlijke
drinkwijn zeer breed inzetbaar.”
Om deze korting te verkrijgen moet je een klantcode
vermelden. Bestel je via de webwinkel dan geef je deze
code aan in het veld ‘Bestelling Opmerkingen’.
http://tirebouchon.nl/
Doe je een bestelling via mail dan vermeld je de
klantcode in de mail.
De korting wordt dan bij je bevestiging van de bestelling
door Tire Bouchon op de factuur vermeld en verrekend.
Hoe kom je aan de code?
Heel eenvoudig, door die aan te vragen via de mail of via
het contactformulier op de website o.v.v. ‘VVN lid’
* voor Horeca tarief neem contact met Tirebouchon op
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NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
Wat is Coravin? Het is een wijnsysteem waarmee de kurk
in de fles blijft terwijl u de wijn uitschenkt zonder dat uw
wijn gaat oxideren (www.coravin.com).

ALGEMENE LEDENVERAGDERING 4 MAART
Tijdens de ALV van 4 maart 2018 werd Migchel Dirksen
benoemd tot erelid. Uit handen van voorzitter Cees van
Casteren MW kreeg hij naast een oorkonde een
tegoedbon voor 16 jaar actieve bestuursbijdrage.

We hebben met Coravin een aanbieding uitgewerkt voor
zowel nieuwe gebruikers als voor diegenen die al een
apparaat hebben (zie laatste bladzijde).

Ron Andes gaf een toelichting over het KwaliteitsRegister
voor Vinologen ('PE-punten systeem’) welke diverse nog
vragen opriep. Ron ging met name in op de voordelen en
de (aanmeldings)werkwijze.

AANBIEDING CORAVIN

LEDEN COMMISSIES
Gezien de vele activiteiten die we plannen voor jullie
hebben we nu ‘volle’ commissies die we u graag melden:
Activiteitencommissie
o.l.v. Ruud Winkels
Caroline Cocheret de la Morinière
Marjan Kleeblad
Andrea de Leeuw
Yvonne Zohar
Reiscommissie
o.l.v. Ruud Winkels
Cees van Casteren MW
Annelies Kuijs-Boogert
Jolande Vos
Yvonne Zohar

Daarna volgde een MASTERCLASS NEDERLANDSE WIJN
VAN EIGEN MODEM DOOR MARIËLLA BEUKERS
Zij presenteerde de geschiedenis van wijnbouw en
druiventeelt door de eeuwen heen met een wijn & kaas
proeverij.

Educatiecommissie
o.l.v. Hans Schers
Migchel Dirksen
Anita ‘t Hoen
Hans Schers
Lustrumcommissie
o.l.v. Cees van Casteren MW
Andrea de Leeuw
Yvonne Zohar
Ruud Winkels
------------------------------------------------------------------

De
presentatie en het Overzicht geproefde wijnen en kazen
ALV 04030218 staan onder Downloads
---------------------------------------------------------------------------
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NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
VERSLAGEN
De verslagen van andere activiteiten staan ook onder
Downloads op de website zoals

UITWERKING CORAVIN AANBIEDING



NIEUWE SYSTEEM GEBRUIKERS

Complexiteit in Wijn (met dank aan Jan Vegter)

-----------------------------------------------------------------------ACTIVITEITENCOMMISSIE: REEDS GEPLANDE VVN
ACTIVITEITEN 2018

Aanbieding 1. Model 2 + vintage needle samen €309 (€
21 (voordeel vs. los samen € 330)
Aanbieding 2. Model 2 + aerator €329 (€ 41 voordeel vs.
los samen € 370)

In de rubriek ‘Activiteiten’ tref je een overzicht van de
reeds geplande 2018 activiteiten. Regelmatig worden
nieuw toegevoegd. Belangrijke Save the dates:

Aanbieding 3. Model 2 + aerator + vintage needle + Carry
case €399 (€ 41 voordeel vs. los samen € 440)



Aanbieding 4. Model (€ 299) + aanbod van gebruikers die
reeds een Coravin hebben.





Cursus Italië 3e avond op donderdagavond 12 april
(let op: datum was eerst 11 april)
Mousserende wijn eigen bodem op zondag 15 april
1e ronde Vinoloog van het Jaar op dinsdagavond 24
april
Studiereis Oostenrijk. 7 t/m 10 juni

--------------------------------------------------------------------

GEBRUIKERS DIE REEDS EEN CORAVIN HEBBEN
Aanbieding 5. Bij aanschaf van 6 Coravin screw caps
(€29,95) + 6 x 2-pack Coravin gas capsules (6 x €17,95) is
1 x 2-pack gas capsule egratis (dus 5 betalen). Dus
normaal zou de prijs €137,65 zijn, nu €119,70 (totaal 13%
voordeel).
NB: Prijzen incl. btw

STELT ZICH VOOR
Ivan Dekker
Wijnenthousiast en sinds 2017 registervinoloog.
Bedrijfskundige en werkzaam als HR director bij een
internationaal IT bedrijf. Afwisselend te vinden in
omgeving Maarssen en Valencia.
Wat doe ik met wijn?
Wijn is voor mij op dit moment vooral een liefhebberij. Ik
wil zoveel mogelijk ontdekken, proeven en meer te
weten komen....er is zoveel te leren!
Ik zoek/bied
Naast verdere studie wil ik in 2018 mijn eerste stappen
zetten om wijnkennis over te dragen. Ik kom graag in
contact met andere wijnenthousiasten met name op het
gebied van Spaanse wijnen.

Interesse?
Stuur een mail naar nieuws@vinologen.net VOOR 15
april met vermelding welke aanbieding je wilt. Wij
verzamelen de informatie en koppelen terug hoe je kan
betalen en hoe de afwikkeling verder gaat.

WIE IS WIE: HERHAALDE OPROEP OM JE PROFIEL AAN
TE VULLEN
Via de website heb je –na inloggen- inzicht wie de leden
van de VVN zijn en wat ze doen. Deze informatie wordt
zinvoller als iedereen zijn gegevens aanvult. Via ‘wijzig
persoonsgegevens’ kan je dat zo zelf regelen. Daar is
onderaan een vrij tekstveld voor korte bondige
informatie.

OOK NOG STEEDS OP TWITTER EN INSTAGRAM
Ook via Twitter en Instagram zijn we aanwezig (maar nog
niet echt actief; je kunt je ook daar laten horen)
Twittter: @VVNVinologen
Instagram: verenigdevinologennederland
-------------------------------------------------------------------
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