
Bestuursvergadering 10 januari 2011
Aanwezig: voltallig bestuur + Felix Ophorst, beoogd secretaris m.i.v. ALV 2011.

Algemeen: alle in deze notulen aangekondigde acties zijn afgerond.

1. Opening en agenda
Toegevoegd worden de agendapunten ‘districtsvergadering’ en ‘lustrum’ (dit wordt tot het 
lustrum plaatsvindt een vast agendapunt).

2. Notulen BV 10 september 2010
Verhoging consumptieprijzen: Ronald heeft hierover een gesprek gevoerd met Hans 
Kreuning. Prijsverhoging is noodzaak om de exploitatie rendabel te houden en er valt weinig 
aan te doen. Ronald heeft Hans er op gewezen dat de communicatie hierover naar bestuur 
en leden van Star te wensen over liet.

Schudmachine: de bal ligt bij de TC/Jan Meijer. Joost zal Jan nog eens vragen naar de 
actuele situatie en wat zijn wensen zijn. Het lijkt er op dat vervanging wel even kan wachten.
 
Samenwerking BCO: van de baan.

Toine’s aftreden als voorzitter van de protestcommissie: dit is gebeurd, hij is opgevolgd door 
Frans Lejeune. Joost heeft een aantal nieuwe leden weten te strikken: Wubbo de Boer, Chris 
ten Kate, Dennis Stuurman en Tim Verbeek.

Verslag ALV 2010: Ronald heeft nog een paar kleinigheden gevonden. Deze blijken al te zijn 
doorgevoerd. Ronald zal Felix een format sturen, zodat de lay out gelijk kan worden aan die 
van vorige versies. Felix zorgt er vervolgens voor dat het verslag op de site komt. 

Verslag SGCT: geen opmerkingen.

Verslag ledenadministratie: er zijn momenteel 250 leden, waarvan een aantal inactief. Er is 
dus wel weer wat ruimte voor nieuwe leden. Er is een koppeling van onze ledenlijst aan de 
NBB-site, zodat leden in theorie zelf hun gegevens kunnen wijzigen. Dit is echter ingewikkeld 
en gaat niet werken. Joost zal in overleg met Ingeborg bekijken of er een automatische 
periodieke mail aan alle leden kan worden gegenereerd met de vraag: kloppen uw gegevens 
nog en zo nee, geef dan s.v.p. wijzigingen door. De voorzitter zal de leden ook mondeling 
oproepen (bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen) hun gegevens te verifiëren.

Verslag penningmeester: Joost zal opnieuw overleggen met de selectiecommissie en de TC 
over de mogelijkheden om de trainingen van divisieteams uit te breiden.
De Club van 50 lijdt een kwijnend bestaan. Het geld is op en, de data op de site zijn 
verouderd. Marlies vraagt aan Albert om deze er af te halen. De algemene tekst, de intentie, 
blijft wel op de site. Zoals bij alle clubs is sponsoring een moeizame zaak, die eigenlijk 
uitsluitend van de grond komt als er een enthousiaste ‘trekker’ is. Marlies zal eens nadenken 
over en ook rondvragen naar een geschikte persoon.

Mail Felix: is met instemming ontvangen, is apart agendapunt.

Rondvraag
Richard Ritmeijer is bereid gevonden om toe te treden tot de lustrumcommissie. Marlies zal 
op korte termijn zoeken naar een lid uit UBC-kring (Felix verwijdert de hierbij vermelde 
naamsuggesties uit het verslag). Marlies zal de lustrumcommissie de suggestie doen om te 
overleggen met de vorige commissie.
Ronald zal opnieuw Ed Franken en Loek Verhees vragen het huishoudelijk reglement en de 
statuten te updaten.



Felix zal de notulen van de BV van 10 september 2010 op de site (laten) plaatsen.
3. Verslag ALV 2010

Zie punt 2. Felix past de lay out en de datum in de kop aan en laat het verslag op de site 
zetten.

4. Ingekomen stukken (mails Felix) 
Club van 50: zie punt 2.
Ingeborg zorgt dat zij in het smoelenboek komt. 
Website: alle suggesties worden overgenomen. Belangrijkste: verslagen BV en ALV achter 
log in, informatie niet ouder dan 2 jaar en het aanmaken van directories. Felix maakt een 
voorstel over herindeling van de sectie ‘bestuur’ op de site in overleg met Albert. Het voorstel 
wordt voorgelegd aan het bestuur. Voorafgaand hieraan verzoekt Felix aan Albert om een 
generiek mailadres aan te maken (secretaris@BCStar.nl) met een achterliggende 
doorkoppeling naar zijn mailadres.
Star Maqazine (papieren versie). Het bestuur heeft het gevoel dat dit niet echt aanslaat of 
leeft bij de leden. Dit in tegenstelling tot SM on line, waarover men enthousiast is. Bovendien 
kost het magazine het nodige geld. Men betwijfelt of een papieren magazine nog wel van 
deze tijd is. Conclusie: eigenlijk zou het bestuur het papieren magazine willen schrappen. 
Felix polst bij de redactie (Peter Bosman, Henk van Doren, Felix Ophorst, Tim Verbeek) hoe 
die hier tegenover staat. Een eventueel voorstel om er mee te stoppen wordt voorgelegd aan 
de ALV.

5. Samenstelling en taakverdeling bestuur
2010-2011: volgens schema mogen de secretaris en een ‘lid’ aftreden. De huidige ‘leden’ 
blijven aan. Felix is beoogd opvolger van Marlies als secretaris en zal tot de ALV 2011 de 
bestuursvergaderingen informeel bijwonen en alvast de secretariële taken van Marlies 
overnemen. Marlies blijft op dringend verzoek van het bestuur aan als ‘lid’. Ronald treedt af 
en wordt opgevolgd door Willem Jan.
2011-2012: volgens schema kunnen de penningmeester en de vice-voorzitter aftreden. 
Ferdinand aarzelt nog of hij ook dat jaar nog aanblijft. 

6. Verslag technische commissie
Er komt een andere opzet van de interne viertallen. De finale zitting wordt aangepast. 
De butlerscores, al dan niet behaald met invallers, blijven gehandhaafd in de huidige vorm. 
De promotie/degradatieregeling blijft zoals hij is. Het streven is een maximering van het 
aantal paren in de A-lijn, een wat hoger maximum in de B-lijn, nog weer wat meer paren in 
de C-lijn en de rest in de D-lijn. 
Star doet wegens gebrek aan belangstelling niet mee met de wedstrijden voor de lagere 
bekers van de NBB. 
Het eigen uitslagenprogramma op de website blijft gehandhaafd, naast dat van de NBB. Het 
ziet er prima uit en de mogelijkheid tot reactie op de spellen is waardevol. 
Sas Fossen is gestopt als arbiter (noodgevallen daargelaten). 
De TC is niet zo tevreden over haar functioneren bij het klaarzetten en opruimen. Dat werk 
komt op de schouders van steeds dezelfde mensen neer. Joost kaart dit nog eens aan.

7. Verslag ledenadministratie
Al behandeld, zie punt 2

8. Verslag penningmeester
We stevenen af op een lichte budgetoverschrijding, in de orde van € 1.000,- à € 1.500,-. 
Oorzaken o.a. hoger uitvallende materiaalkosten (reparatie bridgemates), de kosten van het 
buffet op de Kerstdrive, tegenvallende drukkosten van Star Magazine. Naar aanleiding 
hiervan wordt de commissies gevraagd om strakker toe te zien op de afspraken, met name 
de financiële. Over 1 of 2 maanden volgt een beslissing over de gemeentelijke subsidie.
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9. Verslag secretaris
Wijzigingen in het bestuur moeten formeel worden aangemeld bij de Kamer van Koophandel 
en de NBB. Met ingang van het verenigingsjaar 2011-2012 regelt Marlies dat dit gebeurt.

10. Vergadering district Utrecht
Willem Jan is daar geweest. Er komt een voorstel tot statutenwijziging. Nu vormen de 
verenigingen op districtsniveau een autonome entiteit. Er komt een meer centrale structuur, 
waarbij de NBB de leidende rol speelt. Daar staat tegenover dat de clubs rechtstreeks 
stemrecht krijgen, met meer stemmen naarmate de club groter is. Er zijn nog wel wat 
vraagtekens. Er komt een extra vergadering in april. Willem Jan zal daar heengaan. Het 
bestuur machtigt hem om in te stemmen met de voorstellen.

11. Lustrum
Zie punt 2 bij ‘rondvraag’. Het budget wordt nog vastgesteld. Gedacht wordt aan een bedrag 
van € 6.000,- à € 7.500,-, afhankelijk van de voorstellen van de lustrumcommissie.

12. Rondvraag
Joost: de coaching van de competitieteams is onvoldoende van de grond gekomen. Joost 
neemt hierover contact op met de selectiecomissie.

Marlies: wat doen we met het papieren archief? Voorstel: ontdoen van trivia en overdragen 
aan Ed Franken. Marlies polst Ed hierover. De kern van het archief is momenteel bij Ed.  

Ronald: Ed Franken heeft zich aangeboden voor de eindredactie van de verslagen van de 
ALV. Met de komst van Felix lijkt dit niet nodig. Ronald zal Ed dit mededelen.

13. Volgende vergaderdata en sluiting
Voorjaarsvergadering: donderdag 12 mei bij Willem Jan, 20.30 uur. Felix nodigt de 
voorzitters van de volgende commissies uit: selectiecommissie (Hans Kelder of bij 
verhindering Ed Franken), TC (Jan Meijer) en SGCD (Mariëtte Vogelaar).

Najaarsvergadering: maandag 26 september bij Marlies, inclusief maaltijd, 18.00 uur.
 

 


