
Draaiboek organisatie wijnproeverij met 
Wijnhuis Nicolaus

Een gezellige wijnproeverij in samenwerking met wijnhuis Nicolaus. Het wijnhuis 
verschaft op een locatie naar keuze uitleg over 10 wijnen (rood, wit, rosé). 

Deze wijnen kunnen vrijblijvend besteld worden waarna ze aan huis geleverd 
worden. 

15% van de netto verkoop  ( dwz na aftrek van BTW ) kan gebruikt worden 
voor een educatief project, nieuw turntoestel, spelmateriaal, tussenkomst in 
uitstapjes enz

De proeverij kan zowel overdag als ’s avonds georganiseerd worden. Ook in het 
weekend is mogelijk, bijv. in combinatie met een andere activiteit van de 
oudervereniging.

Ook een grote wijnverkoop voor alle ouders en sympathisanten van de school kan
aan dezelfde voorwaarden georganiseerd worden. 

Het wijnhuis zorgt voor:

- Wijn en glazen
- Presentatie + uitleg over de wijnen
- Levering aan huis (betaling bij levering)
- Garantie 

De VCOV zorgt voor:

- Ondersteuning bij de communicatie via kant en klare uitnodigingen en 
affiches om in de school te hangen

-  Water (om tijdens de degustatie glas en mond te spoelen)

Jullie zorgen voor:

- Gezellige locatie met tafels en stoelen 
- Wijnliefhebbers om de wijnen te proeven
- Vaste contactpersoon voor de concrete afspraken
- Uitnodigingen worden via de leerlingen ongeveer 2 weken voor de datum 

van de wijnproeverij meegegeven voor de ouders (  met antwoord 
strookje ) ( 3 weken op voorhand is te lang, één week te kort )

Hoe lang duurt een proeverij ?

In functie van hoe de ouders aankomen, moet je rekenen op ongeveer 2 à 3 uur.
De wijnen worden gepresenteerd aan een proeftafel .
Bij het binnenkomen zullen de ouders een bestelbon + wijnglas ontvangen 
( overhandigd door jullie contactpersoon )



Een beschrijving van de wijn staat vermeld op de bestelbon maar uiteraard geven
we nog meer uitleg over de wijnen.

Aanvraag

De ouderverenigingen contacteren VCOV  om de activiteit aan te vragen. Dit kan 
via het aanvraagformulier op onze website. 

Communicatie

VCOV stuurt de oudervereniging de voorbeelduitnodigingen en affiches op zodra 
de oudervereniging en het wijnhuis een datum hebben afgesproken. 

De ouderverenigingen kiezen zelf hoe ze deze info verspreiden. Meestal gebeurt 
dit zowel digitaal als op papier: vb. een uitnodiging in de boekentas (2 weken op 
voorhand), een affiche aan het prikbord (4 weken op voorhand) , een mailtje naar
alle ouders als herinnering (enkele dagen op voorhand). 

Aantal deelnemers

De contactpersoon van de oudervereniging geeft het geschatte aantal personen 
en de locatie door, zowel aan het wijnhuis als aan de VCOV. Het wijnhuis kan op 
die manier voldoende wijn en glazen voorzien. De VCOV zorgt voor de gratis 
levering van een flesje plat water voor elke deelnemer. 


