NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland

Diverse leden geconcentreerd aan het luisteren
naar het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 12 maart vond onze ALV plaats in combinatie
met de masterclass Griekse wijnen door Margo
Samaras van Goods & More. Opnieuw waren we te
gast bij Hotel Mitland in Utrecht.
Bijgaand een paar sfeer impressies:

Margo Samaras tijdens haar presentatie.

Joop Bremer, de winnaar van de WineProfessional
blindproefwedstrijd ontvangt de Magnum
Pommery uit handen van Cees van Casteren.

Leden aan het proeven en keuren.
Met dank aan www.goodsandmore.nl voor de
geschonken wijnen tijdens de Masterclass.
--------------------------------------------------------------------
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NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
LEDEN ENQUETE: WIJ HOORDEN UW MENING
Wij presenteerden de hoofdresultaten van de
leden enquête en de reeds geformuleerde
actiestappen ‘wat‘ we gaan doen.
Voor de uitvoering daarvan is het echter
onontbeerlijk dat we samen met u inhoud geven
aan het ‘hoe’. Diegenen die ons en de leden willen
helpen in één van de werkgroepen [ evenementencommissie, lustrumcommissie, ledenwerving /
publiciteit] kunnen even een berichtje sturen naar
ruud@famwinkels.nl
De hoofdresultaten zelf zijn inmiddels toegestuurd.





Zondagmiddag 2 april te Harderwijk
Dinsdagavond 9 mei te Breda
Maandagavond 12 juni te Maarn

Ook PR matig gaan we dit ondersteunen.
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Ons staat nog steeds een heel actief jaar 2017 te
wachten.
In bijgaande activiteitenkalender vinden jullie alle
nu bekende activiteiten op een rijtje. Tussendoor
volgen nog masterclasses en/of proeverijen die
nog georganiseerd gaan worden maar nog niet in
het schema staan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOG DEELNEMERS GEZOCHT VOOR DE MADEIRA
REIS.
Er kunnen nog vinologen mee naar Madeira, van
13 tot 17 juni. Kijk hier op de website voor de
details.
-------------------------------------------------------------------VERVOLG VERKIEZING NEDERLANDSE
ASPERGEWIJN 2017
Op 11 april as zal in het Amstel Hotel het
aspergeseizoen officieel worden geopend en daar
zal ook de winnaar van de VNA worden
geschonken.
--------------------------------------------------------------VINOLOOG VAN HET JAAR
Ook dit jaar organiseren we weer de verkiezing
Vinoloog van het Jaar. U bent reeds via de e-mail
hierover verder geïnformeerd. Nog niet
e
aangemeld? Doe het alsnog even gelijk hier, de 1
ronde is al op zondagmiddag 2 april as.
Na de aanpassing in 2016 met regionale
voorrondes in het land herhalen we dat dit jaar
omdat gebleken is dat we daardoor meer
vinologen kunnen betrekken. Het schema ziet er
als volgt uit:

PRIKBORD
Op de website hebben we een prikbord waar vraag
en aanbod van voor VVN leden relevante goederen
en diensten kunnen worden aangeboden. Heb je
nog bijzondere wijnen, gadgets, studiematerialen
of ben je wellicht op zoek naar wijnproevers bij jou
in de buurt? Log in als lid en meld wat je hebt of
zoekt.
-------------------------------------------------------------------WIE IS WIE: 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.
-------------------------------------------------------------------NOG ZIN OM EEN WIJN STUDIEREIS TE MAKEN?
Dit jaar gaan we nog naar Madeira, Alto Adige en
Listrac. Op de website komen nog de details,
bijgaand de data in het overzicht.
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NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
Voorlopige activiteiten kalender 2017
Data

Activiteit

Omschrijving

Aantal
deelnemers

Zon 8 januari

Nieuwjaarsdiner

Hotel Amrath, Amsterdam

Max. 70

Ma 9- Woe 11
januari

Wineprofessional

Wij hebben een stand op deze beurs

n.v.t

Ma 23 januari –
di 7 februari

Studie wijnreis NieuwZeeland

9

Ma 13 februari
Zo 19 februari

Examentraining
Verkiezing Nederlandse
Aspergewijn 2017
ALV

Nieuw-Zeeland reis met bezoek pinot noir
congres en bezoek Noorder- en
Zuidereiland
Vinologen in opleiding
Asperge restaurant De Hamert te
Wellerlooi (Noord-Limburg)
Ledenvergadering plus workshop Griekse
wijnen in Hotel Mitland, Utrecht

Zo 12 maart

Vinoloog van het Jaar
e

Wijnproefcompetitie voor alle vinologen
van Nl. georganiseerd door de VVN
Harderwijk
Breda
Maarn
De organisatie ligt in handen van Jolande
Vos en Yvonne Zohar.

Max. 50
50

Zo 2 april
Di 9 mei
Ma 12 juni
Di 13- zat 17
juni

1 voorronde VvhJ
e
2 voorronde VvhJ
e
3 voorronde VvhJ
Studiereis Madeira

Ma 21 aug.

Examentraining

Vinologen in opleiding

Ma 4 sept.

Masterclass Alto Adige

Voorbereiding voor studie wijnreis; voor
alle leden

Max. 45

Zat 9 sept.woe 13 sept.

Studie wijnreis Hongarije

Eger en Tokay onder begeleiding Miranda
Beems en Ruud Winkels.

Max. 18 (vol)

Sept.
Do 21 – Zat 23
sept
Vr 6- Zon 8
oktober

1/2 en ½ finale VvhJ
Studie wijnreis Listrac

Vliegen op Bordeaux

12 pers.
14 pers.

n.n.b.

Verslag reis en proeverij
Hongarije
Wijnweekend

Vliegen op Verona. Onder leiding van Cees
van Casteren bezoeken wij een aantal
tophuizen in deze prachtige streek.
Door leden, voor leden
Wijnweekend op een prachtige locatie.
Masterclasses, culinair top diner,
overnachting en wijnproeverij. Deze
bijeenkomst is met partners.
Idee, nog onder voorbehoud

Max. 40

n.n.b.

Studie wijnreis Alto Adige

n.n.b.

Korte studie wijnreis
Limburg Nl/ Belgie

n.n.b.

Masterclasses
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35
35
35
Max.16

Max. 45
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