Algemene Vergadering 2022 – 29 januari 2022
Kloosterhof, Sint-Pieters-Rode

Rooise Bierridders VZW
Algemene vergadering van 29 januari 2022.
Aanwezige leden :
Drent Roel, Schellens Tonny, Bollaerts Marc, Bollaerts Josee, Delaruelle Alex,
Stalmans Marie-Louise, Brunetti Myriam, Van Cleynenbreugel Alex, Willems
Bert, Aert Jos, Vissenaekens Geert, Torfs Mon, Matthys Stijn, Pauwels Vulf,
Verbruggen Eva, Vanderlinden Danny, Vanderlinden Steven, Reekmans Elise,
Van den Broeck Guy, Peelman Linda, Jamaer Seppe, Opdebeeck Freddy,
Opdebeeck Luc, Goris Berlinda.

Agenda:
1: Welkomswoord van de voorzitter.
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid op deze algemene
vergadering en blikt terug op het voorbije werkjaar.
Corona heeft in 2021 de activiteiten van de vereniging toch wel
beïnvloed. Niettegenstaande was het toch mogelijk een aantal zaken te
organiseren:
19 juni kon de geplande proeverij doorgaan.
De BBQ werd naar jaarlijkse gewoonte in augustus georganiseerd.
Er werd ook duchtig gefietst tijdens de fietstocht.
In oktober deed de vereniging mee aan de dag van de klant.
De Halloween Tocht van 31 oktober was weer een succes.
In december daagden zelfs 2 Zwarte Pieten op en dit volledig
coronaproof.
2: Bestuurswijzigingen:
De voorzitter stelt twee wijzigingen voor binnen het bestuur van de
vereniging:
Steven Vanderlinden wenst de functie van penningmeester te beëindigen.
Josee Bollaerts stelt zich kandidaat om deze functie over te nemen.
Geert Vissenaekens wenst Roel Drent bij te staan met de verslaggeving
van de
vergaderingen.
Deze wijzigingen worden eenparig goedgekeurd door de voltallige
vergadering.
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3: Toelichting van de financiële toestand van de vereniging :
De penningmeester geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven
van 2021. De balans is in evenwicht en de vereniging kan zijn activiteiten op
een financieel positieve manier voortzetten.
Indien gewenst kunnen aanwezige leden bij de penningmeester de boekhouding
raadplegen.
4 : Toekomstperspectief :
Secretaris Roel Drent geeft een overzicht van de activiteiten die op de
planning
staan in 2022.
– De ‘wegens corona’ uitgestelde winterproeverij gaat door op 11
februari.
– Bezoek aan het Brouwatelier : Hier wordt een proeverij voorzien, het
proeven van een biercoctail staat op het programma, gevolgd door een
maaltijd. Een leerrijke activiteit !
– In april gaan de hobbybrouwers aan de slag. Op 2 april brouwen we
onder leiding van Marc en Geert een biertje. Dit gaat een dag in beslag nemen.
We zorgen tijdens de middagpauze voor een broodje. Twee weken later gaan
we ons biertje bottelen. Tijdens de brouwdag en de botteldag zal er steeds
een proevertje voorhanden zijn.
– Op 14 mei gaat de fietstocht door : Om 9 u vertrekken we (met
ingesmeerde benen) aan café Bezzeke 2 om een tocht van + 50 km af te leggen.
We bezoeken onderweg het atelier van een instrumentenbouwer, nemen een
middagmaal in de sportschuur om daarna de Chartreuzenberg te
beklimmen. In brouwerij De Coureur houden we halt voor een proeverij.
Verder fietsen we naar Wijgmaal en bezoeken we café ‘t Werrek om via
Werchter terug te keren naar café Bezzeke 2 om nog wat na te kaarten.
– In juni brengen we een bezoek aan brouwerij Wilderen. Meer nieuws
volgt nog. Alex doet de voorbereidingen.
– Augustus biedt ons weer tijd voor de jaarlijkse BBQ.
– September, een maand voor de foody’s onder ons. We gaan koken. In de
recepten zullen natuurlijk bieren verwerkt worden en bierpairing is niet
ver weg.
– 31 oktober is weer tijd voor Halloween, Om dit uit te werken zal nog
samengezeten worden met Eva.
– In november gaan we ons buigen over het gebruik van allerlei kruiden
die verwerkt worden in bieren. Kunnen we de geuren en smaken van kruiden
ontdekken in bieren ? Niet makkelijk maar wel boeiend.
– December is weer de tijd voor een eventuele proeverij van kerstbieren.
Dit wordt nog verder uitgewerkt.
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5: De voorzitter duidt het feit dat tijdens de coronaperiode de
proeverijen doorgaan in de zaal van het kloosterhof omdat hier de
afstandsregels beter kunnen gehandhaafd worden. Voor onze vereniging geldt
ook een gunstige huurprijs.
Dit is de beste optie tijdens de coronatijd.
We hopen natuurlijk zo vlug mogelijk terug te keren naar Bezzeke 2,
6: Vragenronde en eventuele voorstellen :
Bij Marc rijpt het idee om in 2023 een activiteit uit te werken rond bier en bier
maken in de middeleeuwen. Misschien met een tentoonstelling en daar aan
gekoppeld een klein bierfestival. De aanwezige leden van de pynnock ridders
kunnen helpen met geschiedkundige informatie.
7: Tonny deelt nog mede dat het vaatje geuze oud Beersel geschonken werd
door de sportschuur. Hiermee werd het aperitief van deze avond samengesteld.
8 : De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en deelt mede dat er
lijsten klaarliggen om in te schrijven voor de activiteiten.
Hij nodigt iedereen uit voor een lekker biertje en een gezellige babbel.
Voor verslaggeving
Geert Vissenaekens

