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Het Eerste Kerkraads Biergilde.   
 
 
 
 
 
Doelstelling 
 
Het Eerste Kerkraads Biergilde is opgericht op 3 december 2005 door een paar fanatieke 
liefhebbers van den edelen drank, bier. De doelstelling van het gilde is om de kennis over 
speciale bieren zo veel mogelijk te verspreiden onder haar leden en onder liefhebbers 
van lekkere bieren buiten het gilde. En de beste manier om dit te doen is door het zelf te 
proeven! Daarom organiseren we minimaal vijf keer per jaar een proeverij in ons 
proeflokaal Wieëtsjaf D’r Dingens te Haanrade. Het Kerkraads Biergilde streeft ernaar om 
de bierkennis van haar leden en/of genodigden te vergroten, te delen en/of over te 
brengen. 
 

 
 
 

 
Het verenigingslokaal 
 
Wieëtsjaf d’r Dingens bevindt zich in het hart van 
Haanrade. Sinds 2004 weten velen het café van Frans en 
Kerensa te vinden, waaronder diverse 
muziekverenigingen.  
Het café is gevestigd in een gezellig pand, met groot 
terras en een uitzonderlijk mooi uitzicht. De naam ‘D’r 
Dingens’ vindt haar oorsprong in het Kerkraadse dialect.  
 
 
 
 
 
 
 
Bierproef-bijeenkomsten 
 
In een gezellige en gemoedelijke sfeer wisselen we,  
op vooraf vastgestelde data, met elkaar de bevindingen uit van de gepresenteerde 
bieren. Volgens een vooropgesteld rooster organiseren en presenteren leden een 
bierproefbijeenkomst. Voor zo’n sessie zijn minimaal twee leden op zoek gegaan naar 
diverse typen bier en zij laten zich voorlichten of duiken de boeken in om het een en 
ander te vertellen over de herkomst, het brouwproces en de speciale eigenschappen van 
het bier. Tijdens het proeven discussiëren we over de smaken en laten we ons 
voorlichten om onze bierkennis te vergroten. 
 
Tevens maken we jaarlijks een uitstapje naar bijvoorbeeld een bierbrouwerij, een 
specialist op het gebied van bieren of een activiteit die in het teken van bier staat. Hierbij 
valt te denken aan de historische cafés in het Bourgondische Limburg in Nederland 
alsmede in België. 
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Opbouwen referentiekader 
 
Eén van de belangrijkste activiteiten om onze bierkennis te vergroten is het proeven van 
bieren. Daarom houden we regelmatig bierproeverijen. Naast het proeven van bier is het 
ook van belang dat men kennis opdoet over bier. Hoe werkt het brouwproces, wat is het 
verschil tussen boven- en ondergistende bieren, wat kan je van de kleur van een bier 
afleiden en hoe is de schuimopbouw van het bier. 
 
Tijdens een proeverij worden er minimaal twee bieren geproefd. Dit kunnen vergelijkbare 
bieren zijn of verschillende bieren van één bepaalde brouwerij. De bieren worden 
vergeleken wat betreft de kleur, koolzuurgehalte, de schuimkraag en natuurlijk de 
smaak. De zaken waar je op kunt letten tijdens het proeven staan vermeld op het 
bierproef-formulier. Dit helpt je een bier te herkennen en bieren met elkaar te 
vergelijken. De bierproef-formulieren zijn in het verenigingslokaal meervoudig aanwezig. 
 
Door het veelvuldig proeven van verschillende bieren bouwt men een zogenaamd 
referentiekader op. Hierdoor kan men op termijn bieren gaan herkennen tijdens een 
blindproef sessie. 
 
 

 
Afspraken 
 
Als er mensen bij elkaar zijn, is het raadzaam om een paar regeltjes in 
te stellen. Dat geldt ook voor het Kerkraads Biergilde. We hebben te 
maken met “Het Statuut”. Hierin zijn diverse zaken zoals de 
omgangsvormen en de juridische zaken geregeld. Tevens worden zaken 
als het lidmaatschap, contributieregeling, proeverijen  en de vormen 
van vergaderingen omschreven. Het klinkt allemaal erg “overgeregeld” 
maar zaken moeten wél geregeld zijn. Hierdoor krijgt het geheel wel 
een professioneel karakter. Wie weet wat deze vereniging in de 
toekomst ooit zal gaan betekenen!  
 
 
Contributie  
 
De contributie bedraagt € 6,- per maand totdat op grond van het gestelde in het statuut 
dit bedrag gewijzigd wordt. Deze middelen worden gebruikt om de noodzakelijke kosten 
voor de vereniging te betalen, zoals de proefbieren voor de bierproeverij. Bij uitstapjes 
naar bijvoorbeeld een bierbrouwerij, worden de kosten vooraf bekeken en omgeslagen 
over de aanwezige deelnemers. 
 
Indien je niet bij een activiteit aanwezig kan zijn, moet men zich wel twee weken van 
tevoren afmelden bij de Hopman. Dit is noodzakelijk in verband met de aanschaf van 
onder andere de proefbieren. 
 
Het rekeningnummer van het biergilde is 130459097 t.n.v. R.F.M. Delahaye te Kerkrade. 
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HET STATUUT VAN HET EERSTE KERKRAADS BIERGILDE 
 
 NAAM EN ZETEL 

Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam:  
HET EERSTE KERKRAADS BIERGILDE    
Het gilde heeft haar zetel in de gemeente Kerkrade, in de wijk Haanrade en is opgericht 
op 3 december 2005. 

DOEL 
 
Artikel 2. sub 1 
a. Het Biergilde stelt zich ten doel: 
  I. De kennis over speciale bieren zo veel mogelijk te verspreiden onder haar           
  leden en onder de liefhebbers van lekkere bieren buiten het gilde; 

II. Het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van het 
genieten en proeven van diverse biersoorten als vrijetijdsbesteding, dit te 
bevorderen als vrijetijdsbesteding, zulks uitsluitend voor huishoudelijk 
gebruik. 

b.Onder bier wordt verstaan een alcohol- en koolzuurhoudende drank door vergisting 
bereid uit hoofdzakelijk mout, water, biergist en hop. 
De gebruikte biersoorten zijn op professionele en legale wijze vervaardigd en 
aangekocht.  
 
Artikel 2. sub 2 
Het Biergilde tracht dit doel te bereiken door: 
a. Het organiseren van bijeenkomsten waarop diverse bieren worden geproeft en waar  
ervaringen en resultaten kunnen worden uitgewisseld. 
b. Het geven van voorlichting en informatie. 
c. Het organiseren van proeverijen en keuringen, alsmede alles wat wenselijk wordt 
geacht om het gestelde doel te bereiken. Hierbij kunnen gasten door het Biergilde 
uitgenodigd worden. 
d. Het onderhouden van contacten met zusterorganisaties. 
e. Het bevorderen van goede onderlinge verhoudingen en, 
f. Het bevorderen van, en uitwisselen van kennis en ervaring. 
 

Artikel 3 
1. Het Biergilde is oorspronkelijk opgericht door Frans Giesen 
2. Het Biergilde is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
3. Het verenigingsjaar, ook te noemen het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4 
1. Het Biergilde kent gewone leden en begunstigers. 
2. Gewone leden zijn amateur-bierproevers, die als zodanig 
zijn toegelaten overeenkomstig in artikel 5 bepaalde. 
3. Het bestuur houdt een register bij van alle aangesloten 
Gildenleden 

4. Het biergilde kent een maximum aantal gewone leden van 
13 personen. 
5. Begunstigers kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen die 
zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een 
jaarlijkse bijdrage, waarvan de minimum hoogte wordt 
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vastgesteld door de algemene vergadering, en degenen die als zodanig door het bestuur 
zijn toegelaten. 
6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle begunstigers 
zijn opgenomen.   

Artikel 5 
1. Enkel en alleen mannelijke personen die ouder zijn dan eenentwintig jaar en zich 
willen onderwerpen aan de reglementen van het Eerste Kerkraads Biergilde worden als 
aspirant-lid toegelaten. 

Een aspirant-lid dient voorgedragen te worden door een lid van het Kerkraads Biergilde. 
Als alle leden akkoord zijn, ontvangt het aspirant-lid een uitnodiging als gast voor de 
eerst volgende bijeenkomst. Na deze bijeenkomst besluit de algemene vergadering of het 
gastlid als aspirant-lid mag toetreden tot het Eerste Kerkraads Biergilde. Dit besluit dient 
met algemene stemmen (unaniem) te worden genomen. Na de volgende bijeenkomst 
besluit de algemene vergadering of het aspirant-lid als gewoon lid mag toetreden tot het 
eerste Kerkraads Biergilde. Dit besluit dient met algemene stemmen (unaniem) te 
worden genomen. 

Een aanvrager die door de vereniging is afgewezen heeft geen recht op bezwaar bij de 
algemene vergadering. 

2. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar. 
3. Begunstiger kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur. In de 
aanmelding moet het bedrag van jaarlijkse bijdrage worden medegedeeld. Een 
bezwaarprocedure zoals in lid 1 van dit artikel is aangegeven voor een gewoon lid, is hier 
ook van toepassing. 

4. Behalve de overige rechten, die aan de leden (Gilden) krachtens deze statuten en/of 
dit huishoudelijk reglement worden toegekend, hebben de leden van het Biergilde, het 
recht alle door of onder auspiciën van de vereniging georganiseerde bijeenkomsten bij te 
wonen. 

 

 Artikel 6 
1. Het Lidmaatschap eindigt: 
a. Wanneer het lid ophoudt te bestaan (overlijden)  
b. Door opzegging van het lid 
c. Door opzegging namens de vereniging; en 
d. Door ontzegging namens het bestuur 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op ieder willekeurig tijdstip van een 
verenigingsjaar. 
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving. Indien de opzegging niet tijdig heeft 
plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende 
bijeenkomst, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden op ieder 
willekeurig tijdstip van een verenigingsjaar wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. Het besluit van de algemene vergadering tot opzegging van een lidmaatschap 
zal moeten worden genomen met tenminste twee / derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 
De ontzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot 
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. Een besluit tot ontzegging dient te worden genomen 
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met tenminste twee / derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
De ontzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en). 
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of 
oorzaak eindigt, blijft de contributiebijdrage tot en met de maand van beëindiging door 
het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

5. Na beeindiging van het lidmaatschap blijven alle aan een lid toegekende middelen en 
goederen waarop het logo van het Eerste Kerkraads Biergilde is vermeld, eigendom van 
het biergilde en dienen deze retour te worden bezorgd bij een der bestuursleden van het 
biergilde. 

 

5. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 
35 lid 3 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich 
door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een 
besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard 
van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 
2 van dit artikel bepaalde. 
 

 

 

GELDMIDDELEN 

Artikel 7 
1 De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, de 
bijdragen van de begunstigers, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, 
legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten. 
2. Ieder lid (gilde) betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de 
algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. 
3. De contributie is afhankelijk van het aantal leden van het biergilde 

BESTUUR 

 
Artikel 8.  

Het bestuur bestaat uit tenminste vier personen, die door de algemene vergadering 
worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden van het biergilde. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een Hopman (voorzitter), een Tapmeester 
(penningmeester) en een Brouwheer (secretaris) aan. Daarnaast neemt de kastelein van 
het verenigingslokaal D’r Dinges altijd zitting in het bestuur. 
Hopman, Tapmeester, Brouwheer en kastelein vormen samen het bestuur. De functies 
van Hopman, Tapmeester en Brouwheer mogen niet worden uitgeoefend door een 
bestuurslid dat geen lid is van het biergilde. 
2. In bestuursvergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien 
meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is. In minima betekent dit drie 
bestuursleden.                                                                                                          
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van 
tenminste twee / derden der geldige uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet 
binnen drie maanden na datum van het schorsingsbesluit gevolgd wordt door een besluit 
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
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4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit 
schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van drie maanden. 
6. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen 
bij aftreden herkozen worden. 
5. Ingeval het aantal leden van het bestuur beneden drie is gedaald, dienen de 
overgebleven leden van het bestuur één der leden van het biergilde aan te wijzen als 
waarnemend lid van het bestuur. 
6. Het bestuur is dan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te 
roepen, waarin in de vacature(s) wordt voorzien. 

 

Artikel 9 
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. 
De Hopman, de Tapmeester, de Brouwheer en de kastelein gezamenlijk zijn bevoegd de 
vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 
2. Het bestuur kan zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 
bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien 
verstande dat indien de Tapmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank -en 
girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen de in de volmacht nauwkeurig omschreven 
grenzen. 
3. Voor het aangaan van geldleningen, almede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, 
huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de 
goedkeuring van de algemene vergadering. 
4. het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 
taak te doen uitvoeren door één of meer commissies die door het bestuur worden 
benoemd. 

 

ALGEMENE VERGADERINGEN 

 

Artikel 10 
  
Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering 
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit 
en doet, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording 
van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

 
Artikel 11 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 
inachtneming van een termijn van acht dagen. 
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. 
2. Behalve de in artikel 11 bedoelde ledenvergaderingen zullen algemene vergaderingen 
worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, almede zo dikwijls zulks 
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door 
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een / tiende 
gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot 
bijeenroeping ener algemene vergadering binnen een termijn van niet langer dan vier 
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weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door 
het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot 
die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 
vergaderingen bijeenroept. 

 

Artikel 12 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden. 
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe 
gemachtigd ander lid. 
2. Over toelating van andere dan onder 1 genoemde personen beslist de algemene 
vergadering op voorstel van het bestuur. 
 
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de 
vergadering anders beslist. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, 
mits dit geschiedt op voorstel van de Hopman. 
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij eenvoudige meerderheid der 
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van 
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming omtrent personen is 
hij gekozen die unaniem alle stemmen heeft weten te bemachtigen. 
5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de 
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden plus één reserve lid, die geen 
deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening van 
verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. 
De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.  
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich 
door een deskundige doen bijstaan. 
6. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage 
van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 
8. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt 
de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, 
welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie 
heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na 
de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. 
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die 
maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging 
nodig geacht worden. 
9. Een ter vergadering door de Hopman uitgesproken oordeel dat 
een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk 
na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt 
betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt 
 

Artikel 13. 
1. De Hopman van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of 
ontstentenis zal een der andere bestuursleden dan als leider der vergadering optreden. 
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de Brouwheer notulen 
gehouden. 
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Artikel 14.   GASTEN 
a.Tot het uitnodigen van gasten zijn alleen gerechtigd de leden en het bestuur van het 
Biergilde. 
Het uitnodigen van gasten kan alleen plaats hebben op de door het bestuur of onder 
auspiciën van het bestuur georganiseerde bijeenkomsten en evenementen. 
b. De gast mag slechts onder geleide van leden (gilden) aan de bijeenkomsten / 
evenementen deelnemen, behoudens de bevoegdheid van het bestuur afwijking van dit 
voorschrift toe te staan in bijzondere gevallen. 
c. Voor een door de gast aangerichte schade, is aansprakelijk het lid (gilde), door wie de 
uitnodiging heeft plaatsgehad. 
d. Het bestuur is bevoegd aan iedere uitnodiging terstond een einde te maken, alsmede 
een termijn te bepalen, binnen welke dezelfde persoon niet andermaal zal kunnen 
worden uitgenodigd, op grond van de houding of gedragingen van de betrokkene 
gedurende de tijd van zijn bezoek op de bijeenkomsten of evenementen of tijdens het 
gebruik van een aan de vereniging behorende of onder haar berusting zijnde goederen. 
f. Het toelaten van een gast wordt alleen toegekend bij voorafgaande goedkeuring van 
alle gildeleden.  

 

STATUTENWIJZIGINGEN. 
 

Artikel 15 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene 
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering 
moet tenminste 30 dagen bedragen. 
2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van 
tenminste twee / derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 
tenminste drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
 

Artikel 16 
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een 
besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met 
tenminste twee / derden van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie / vierden 
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot 
ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste 
veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te 
houden vergadering, met een meerderheid van twee / derden 
van het aantal uitgebrachte stemmen. 
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel 

bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden 
voorgesteld de vereniging te ontbinden.  
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste 30 dagen 
bedragen. 
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn 
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering 
te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging 
overeenstemmen. 
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
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haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 
en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die 
van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “In 
liquidatie”. 

 

- Besloten op de 1e ledenvergadering, waarvan akte, Kerkrade 03-12-2005.   

 
 
 


