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De Onderleggers 

Statuten 

 
V.1  Aangemaakt na stichting 2000  datum : werkjaar 2000  

V.2  Aangepast na werkjaar 2005  datum : 17 maart 2006 

V.3 Aangepast na werkjaar 2011    datum : 19 dec.  2011 

V.4 Aangepast na werkjaar 2012  datum : 10 dec. 2012 

 

 

Artikel 1 : DOELSTELLINGEN 

 

De bierclub stelt zich tot doel : 

- De vereniging heeft tot doel het bewaren en bevorderen van de Belgische biercultuur 

in de meest ruime zin. 

- Het bevorderen van de bierkennis van zijn leden. 

- Het alert houden van het intellect van zijn leden. 

- Het maken en publiceren van bierfiches. 

- Projecten organiseren en/of stimuleren die het kenbaar maken van de Belgische 

bieren en hun smaken bevorderen. 

- Streven naar erkenning van Belgisch bier als onderdeel van onze cultuur, 

brouwerijtraditie, levensstijl en gastronomie. 

 

Artikel 2 : SAMENSTELLING 

 

De bierclub is samengesteld uit 7 leden, bij de welke thuis, elk om beurt een 

werkvergadering doorgaat. Bij het wegvallen van één der leden, wordt in unanimiteit door 

de overige leden beslist over de kandidatuur van een nieuw lid. 
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Artikel 3 : VERGADERINGEN PLANNING 

 

 De werkvergaderingen gaan door telkens in onderling overleg tussen de leden.  

De vergadering start stipt om 20h00 en wordt officieel ontbonden op straf van boete om 

middernacht. 

 

 De jaarlijkse statutaire vergadering gaat door na 7 gewone werkvergaderingen. De 

datum van deze jaarlijkse vergadering wordt vastgelegd in samenspraak tussen de 

Onderleggers. 

 

 De jaarlijkse statutaire vergadering is bevoegd om in unanimiteit v.d. aanwezigen te 

beslissen over : 

- De wijziging van de statuten 

- De goedkeuring van de rekening en van de begroting. 

- De ontbinding van de vereniging 

 

 Een jaarlijkse « Geitenfuif » t.t.z. een samenzijn met de partners, zal in vorm gegoten 

worden door unanieme beslissing op de jaarlijke statutaire vergadering. 

 

 Over de eventuele extra vergadering in de vorm van bv. een brouwerijbezoek wordt in 

unanimiteit beslist. 
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Artikel 4 : DE WERKVERGADERING 

 

De Onderleggers werkvergadering omvat volgende agendapunten : 

 

1. Zingen van het Onderleggers clublied. 

 

2. Toezien op het respecteren van de statuten. 

 

3. Alle aangeboden bieren worden blind geproefd in een geschikt neutraal 

degustatieglas. 

 

4. Indien er bier(en) worden ter degustatie aangeboden die nog niet in de vorige 

Onderleggers vergadering werden geproefd, mag het bijpassend bierglas worden 

aangeboden aan de aanwezige Onderleggers. 

 

5. Er moet tenminste 1 culinaire duiding ( recept ) worden voorgesteld van de tijdens de 

werkvergadering geproefde bieren. 

 

6. Van alle gepresenteerde bieren moet een geactualiseerde bierfiche worden 

aangeboden. 

 

7. Tijdens de werkvergadering moet er per onderlegger een curiosum worden 

aangeboden. 

 

8. Tijdens elke werkvergadering moeten er 3 bieren worden gekwoteerd. 

 

9. De gastheer beslist welke 3 bieren gekwoteerd moeten worden. 

 

10. Indien de gastheer beslist om meer dan 3 bieren ter proeving aan te bieden 

dan kan dit. De gastheer beslist welke minimum 3 bieren er moeten worden 

gekwoteerd. Het staat de gastheer vrij om alle ter proeving aangeboden bieren te 

laten kwoteren door de aanwezige Onderleggers. 
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Artikel 5 : BOETES & BETALINGEN 

 

1. Alle beslissingen aangaande BOETES worden unaniem genomen door de aanwezige 

Onderleggers. 

 

2. Elk lid betaalt 5 Euro bij aanvang van de vergadering. 

 

3. Boeten worden toegekend aan : 

 

- Wie te laat op de werkvergadring verschijnt :      3  Euro 

- Wie niet op de werkvergadering verschijnt :    10  Euro 

- Wie als gastheer zijn gasten moet afbellen en de  

werkvergadering dus moet uitstellen :     15  Euro 

- Wie geen curiosum mee heeft op de werkvergadering :     3  Euro 

- Wie het blindgeproefde bier niet kan raden :      3  Euro 

- Wie als gastheer de vergadering te laat start ( 20h00 )  

of te laat afsluit ( 24h00 ) :          3  Euro 

- Wie op werkvergadering niet de “Onderleggers” polo draagt :    3  Euro 

 

 

 

4. Alle gelden worden aangewend om de jaarlijkse “Geitenfuif” te organiseren. 

 

 

 

5. Alle boetes worden betaald aan de kassier bij het einde van elke werkvergadering. 
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Artikel 6 : KASTOESTAND 

 

De penningmeester, brengt verslag uit van de kastoestand en zorgt voor correcte inning van 

boetes en betalingen. Dit verslag wordt ingepast tijdens iedere werkvergadering. 

 

 

 

Artikel 7 : GEITENFUIF 

 

De Geitenfuif is een gezellig zamenzijn van de Onderleggers & hun partners. De 

Onderleggers zorgen tijdens de fuif voor de culinaire hoogstandjes. 

Tijdens de Geitenfuif wordt de wisselbeker uitgereikt aan de schenker van het hoogste 

gemiddeld scorende bier uit het voorbije werkjaar. 

Tijdens elke Geitenfuif moet er minstens één gerecht worden klaargemaakt met geit. 

 

 


