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Het is het bestuur gelukt om eerder dan in voorafgaande jaren de begroting vastgesteld te krijgen op 
grond van de daarbij behorende jaarplannen van de verschillende werkgroepen. 
Doordat de penningmeester maandelijks de budgetgegevens van alle werkgroepen kon aangeven 
was er voor iedereen duidelijkheid over de financiële stand van zaken. 
 
In de loop van het jaar ontstond er een nieuwe bestuur structuur waardoor niet alle werkgroepen 
meer via een eigen bestuurslid vertegenwoordigd zijn. De lijnen met de werkgroepen lopen via een 
linking pin vanuit het kernbestuur. 
 
Ook dit jaar stelde het bestuur als doel dat de werkgroepen half november hun jaarplannen 2016 
zouden presenteren met daaraan gekoppeld een budget zodat nog dit jaar de begroting 2016 voor 
Museumbrouwerij De Roos zou kunnen worden vastgesteld. 
 
Reeds in 2014 werd er een visiedocument opgesteld dat besproken werd in het bestuur, voorgelegd 
aan de vrijwilligers, bijgeschaafd en wederom besproken en uiteindelijk in begin 2015 vastgesteld. 
Het visiedocument is het uitgangspunt van het handelen bij De Roos. 
 
Het bestuur stelde dit jaar een projectgroep “uitbreiding brouwerij” in. Vertegenwoordigers uit de 
verschillende werkgroepen gingen met elkaar aan de slag om te bezien hoe we het door ons gestelde 
doel om zoveel mogelijk onze bieren zelf te gaan brouwen, kunnen verwezenlijken. Dat doel wordt 
ons mede ingegeven door het feit dat het steeds moeilijker wordt externe brouwers te vinden en dit 
vanwege de steeds verdere belangstelling voor speciaal bieren. We hopen de plannen het komende 
jaar te kunnen realiseren. 
 
We stellen ook extern een toenemende vraag naar onze bieren vast. Een lang gekoesterde wens van 
der exploitatie groep is werkelijkheid geworden. Zij hebben iemand gevonden die als 
relatiebeheerder aan de slag is gegaan en via wie de hele  verkoop naar derden verloopt. Ook de pr-
groep is hierbij betrokken en hier zien we dan de samenwerking tussen de verschillende 
werkgroepen, brouwgroep, exploitatiegroep en pr-groep. 
 
Een tweede projectgroep werd door het bestuur ingesteld om de aanpassingen in het proeflokaal te 
bezien. Ook hierin vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen zoals de exploitatiegroep, 
de museale groep, de pr-groep, de groep onderhoud gebouwen en techniek. 
 
In 2015 hebben we aan diverse bierfestivals in de regio deelgenomen en zelfs in den Haag tijdens de 
Nederlandse bierweek. 
Mede dank zij de actie “Hart voor elkaar” van de Rabobank kon een begin gemaakt worden met de 
realisatie van een lang gekoesterde wens van de museale groep om een bibliotheek te 
verwezenlijken op de moutzolder.  
 
In 2015 organiseerde De Roos samen met de scouting in Hilvarenbeek het jaarlijkse Koningsfeest. 
Door het mooie weer wisten vele mensen de weg te vinden naar de Vrijthof. 
En natuurlijk hadden we in het tweede weekend van september ons traditionele Historisch 
Bierfestival pROOSt. Tijdens het voor-pROOSten op zaterdagavond kwam het water in bakken naar 
beneden maar dat weerhield  vele bezoekers niet om te komen. Op zondag daarentegen hadden we 
alles mee. En er gebeurde iets bijzonders. Op ons festival werd bekendgemaakt wie “het lekkerste 
bier van Brabant” gebrouwen had. Een wedstrijd opgezet door de 3 Brabantse dagbladen. Enkele 
weken tevoren had een jury onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning, Wim van der 
Donk, in ons eigen proeflokaal vastgesteld wie voor dat lekkerste bier genomineerd waren. Tijdens 



het festival bleek dat wij met onze Bikse Tripel een van de drie genomineerden waren. Een echte 
opsteker. 
Enkele weken later vielen we opnieuw in de prijzen en behaalden we de 2de prijs met onze 
Herfstbock. 
 
Aantal bezoekers 2015 Museumbrouwerij De Roos: 
Rondleidingen    2194    
Bezoekers proeflokaal  2843 
Bezoekers met bierproeverij   297    
Bezoekers met audioguide   446 
TOTAAL   5780 
 
 
 
Hilvarenbeek 25 mei 2016,   
Tejo Verhoeven, secretaris. 


