
Bestuursvergadering 23 mei 2011
Aanwezig: voltallig bestuur + Felix Ophorst, beoogd secretaris m.i.v. ALV 2011, namens TC 
Jan Meijer, namens Selectiecommissie Ed Franken, namens SGCT Mariëtte Vogelaar. 

Vooraf: door een misverstand is er geen agenda verspreid, maar dat is niet zo’n probleem. In 
verband met de aanwezigheid van commissieleden wordt de gebruikelijke volgorde 
aangepast: zij komen vroeg in de vergadering aan het woord.

1. Opening / ingekomen stukken
Ronald opent de vergadering en heet de commissieleden welkom. Er zijn geen ingekomen 
stukken.

2. Ledenadministratie
Het aantal leden daalt licht. Vorige peiling 254, momenteel 239. De opzeggers zijn 
hoofdzakelijk inactieve leden of mensen die geen bridgepartner meer kunnen vinden. Er is 
geen reden voor verontrusting. Wel draagt dit bij aan het tekort ten opzichte van het budget 
(zie punt 9: financiën). Jan zorgt dat er een transferlijst (spelers die een partner zoeken) op 
de website komt.

3. Technische Commissie
Het jaarverslag van de TC wordt verzorgd door Henk Barreveld en zal volgens Jan voor 
maandag 30 mei bij Felix zijn. Het was natuurlijk geen topjaar met 2 degradaties uit de 1e en 
2 uit de 2e divisie. Lichtpunt was de promotie van een team naar de MK. 
De TC heeft het voor elkaar gekregen dat 3 teams in de 2e divisie in een ander district uit 
kunnen komen. Dit was voor 4 teams aangevraagd, dus een mooi resultaat. Uitgezocht 
wordt nog welke teams waar gaan spelen. 
De vulling van de 7 districtteams verloopt zonder noemenswaardige problemen. Star stelt 4 
hoofdklasse teams en 3 eerste klasse teams op. Wellicht komt er ook nog een tweede klasse 
team.
De huidige arbiters zijn Piet van Steijn, Harry Janssen en Marieke Lejeune. Marc Kuijpers zal 
Jan (sinds 2 jaar interim voorzitter) opvolgen als voorzitter van de TC. Daarnaast is er nog 
een vacature, gedacht wordt aan een ex-UBC lid. Die wordt momenteel gepolst, indien dit 
niet doorgaat, is er nog een andere optie.
Albert en Rudi blijven de site verzorgen. Verzoek aan allen om kopij uitsluitend te posten aan 
de webmaster, waarvan het adres op de site staat.
De bond heeft besloten dat ook in de HK met gedupliceerde spellen kan worden gespeeld. 
Jan meldt dat Star dit al jaren doet zonder dat dit enig commentaar of problemen oplevert.
De kastjes zijn aan vervanging toe. Afgelopen jaren waren er hoge reparatiekosten (€ 1.500 
à € 2.000). Totale vervanging kost ruim € 4.000 (mogelijk onder aftrek van een bescheiden 
bedrag voor de inruil van de oude kastjes). Ook de schudmachine vertoont kuren en moet 
eigenlijk binnen afzienbare tijd worden vervangen. Dat kost eveneens ruim € 4.000.
Er is een investeringsfonds van € 5000 en een reserve voor nieuwe kaarten van € 1000. 
Financiën. Dit leidt tot discussie over het opnieuw leven inblazen van de club van 50 of het 
zoeken van andere sponsoren. Ronald zal a.s. dinsdag Peter van der Voorden en Peter van 
de Linde nog eens indringend benaderen over de sponsoring. Over het opnieuw activeren 
van de club van 50 zijn de meningen verdeeld. Andere mogelijkheden zijn putten uit de 
reserves of het (verder) verhogen van de contributie. Deze onderwerpen en het al dan niet 
op korte termijn vervangen van de kastjes en/of de schudmachine wordt geparkeerd tot de 
volgende bestuursvergadering (eind september).
Marlies zal Just van der Kam (contactpersoon NBB voor het WK in Veldhoven) vragen of er 
mogelijk (net als de vorige keer na Maastricht) gebruikte speelkaarten ter beschikking komen 
tegen een aantrekkelijk tarief,
De training van de 2e DV teams is geregeld. Naar mogelijkheden voor de HK-teams wordt 
nog gezocht. Voor de MK: zie punt 4, selectiecommissie.



4. Selectiecommissie
Ed vervangt op deze vergadering Hans Kelder, die in Polen zit. De selectie van de MK en 2e 

DV teams is op een oor na gevild. Teams 1 en 2 zullen bestaan uit 3 paren. Er is zelfs een 7e 

paar beschikbaar, dat mogelijk bereid is om in de 2e DV te spelen. Alles is in goed overleg 
geregeld en er zijn geen grote teleurstellingen of problemen geweest. Ook de samenstelling 
van de 2e DV teams is vrijwel afgerond. Daar zal mogelijk 1 paar worden teleurgesteld. 
Ook de opstellingen voor de bekerwedstrijden gaf geen noemenswaardige problemen. Star 
deed mee met 3 teams in de NBB-beker. Wel was het teleurstellend dat 2 Starteams tegen 
elkaar waren geplaatst.  
Er zal 1 team uitkomen in district Groot Amsterdam, 1 in het Oosten en 1 in het Zuidwesten. 
Het is nu een kwestie van de per district verschillende speeldata opvragen en regelen dat 
iedereen terdege wordt geïnformeerd.
Tim zal 3 trainingen verzorgen voor de 2e DV teams. Voor de MK is geen training 
georganiseerd. Wel is afgesproken dat deze teams op de zomeravonden tegen elkaar zullen 
spelen. Denk aan 12 à 18 spellen, zodat er tijd is voor goede bespreking daarvan. Daarvoor 
worden wisselende woordvoerders aangewezen. 
Ed zal desgevraagd fungeren als non playing captain voor het 1e team. Voor het 2e team is er 
geen npc voorzien. Dat team mag uiteraard zelf beslissen of ze een playing of non playing 
captain wil aanstellen. De selectiecommissie zal op verzoek van het bestuur op het laatste 
aandringen.
Het verslag van de selectiecommissie verzorgt Ed en dit komt uiterlijk 30 mei bij Felix.

5. Star Grand Café Toer
Het aantal deelnemers loopt de laatste 5 jaar terug: 300, 260, 244, 188, 168. Dit heeft 
denkelijk te maken met de almaar toenemende concurrentie van vergelijkbare evenementen. 
Mogelijk speelt ook een rol dat de SGCT één van de sterkst bezette kroegendrives is. Al met 
al heeft de commissie besloten tot enige aanpassingen. Er komt een indeling in speelsterkte: 
1e klasse en hoger resp. 2e klasse en lager. Om de kosten te drukken worden er minder 
‘runners’ ingezet en geen fietsen meer gehuurd. De geldprijzen worden vervangen door 
prijzen in natura, die voor beide groepen even hoog zijn. Het hoogst eindigende Star-paar 
krijgt een hotelweekend aangeboden. Plus uiteraard de Mevr. Zijp-beker, die al dan niet op 
de drive zelf, op de ALV of op een clubavond wordt uitgereikt. De commissie zal daarover 
nog een besluit nemen. De 1e prijs is een dinerbon ad € 50 per persoon, te besteden in een 
van de deelnemende horecagelegenheden naar keuze. De 2e prijs is een bon van € 40, de 3e 

van € 35. De 4e en 5e prijs is een bon voor een high tea van € 39 per paar, te besteden in 
een gelegenheid naar keuze. De 19e, 38e en 57e prijs is een lunchbon van € 32 per paar. 
Het inschrijfgeld blijft onveranderd: € 45. Dit is in lijn met vele vergelijkbare drives.
De kosten bedroegen vorig jaar € 2.225, waarop € 136 werd overgehouden. Door de 
getroffen maatregelen dalen de kosten dit jaar tot € 1.638. Het break even point komt 
daarmee te liggen op 148 paren.
Ondanks toezeggingen is het inschrijven via de website (nog) niet mogelijk. Ingeborg zal 
Albert a.s. dinsdag nog eens dringend verzoeken daarvoor te zorgen.
Ingeborg verzorgt het jaarverslag en dit is 30 mei bij Felix.

6. Prijzencommissie
Felix vraagt Adriaan Vos om een verslagje. De winnaars van de diverse bekers in seizoen 
2009-2010 worden in het jaarverslag genoemd. De kascommissie geeft zoals altijd een 
mondelinge toelichting op de ALV.

7. Lustrum 2012
Op de clubavond 6 maart 2012 viert Star het 70-jarig bestaan. Een feest wordt 
georganiseerd op zondag 6 mei. Ingeborg licht dit punt toe op de ALV. Zij neemt contact op 
met Richard Rittmeijer over het t.z.t. opstellen van ‘teaser e-mails’. Het bestuur geeft de 
lustrumcommissie in overweging om t.z.t. een aparte sectie op de website in te richten met 
nieuws enz. over het lustrum.



8. Notulen BV 10 januari 2011
Alle daarin aangekondigde acties zijn afgerond. Felix zorgt ervoor dat de notulen na enige 
kleine aanpassingen op de website worden geplaatst.

9. Financiën
Het per 1 april 2011 afgesloten boekjaar 2010-2011 heeft een tekort opgeleverd van € 2.500. 
De inkomsten waren € 1.700 lager, hoofdzakelijk door het teruglopende ledental. De 
uitgaven waren € 800 hoger door tegenvallende materiaalkosten en het buffet op de 
kerstdrive. Voor het boekjaar 2011-2012 is € 2.000 gereserveerd voor onderhoud aan de 
kastjes. Mocht uit de discussie over de kastjes en de schudmachine in september (zie punt 
3) blijken dat we overgaan tot vervanging, wordt deze budgetpost aangepast.
Het budget over boekjaar 2011-2012 toont een begroot tekort aan van € 2.00. Ferdinand 
stelt daarom voor om de contributie te verhogen met € 12 met terugwerkende kracht vanaf 1 
april 2011. Dit is goed te verdedigen, want de contributie is al een jaar of 6 ongewijzigd.  De 
nieuwe tarieven worden voorgelegd aan de ALV en bedragen: € 108 (volledige leden), € 54 
(halve leden) en € 60 (jeugdleden). De gemeentesubsidie (€ 1.400) is wel in het budget 
opgenomen, maar nog niet zeker.

10. District Utrecht
Hierover is niets nieuws te melden.

11. ALV
Felix stelt de uitnodiging en een conceptagenda op (volgt vandaag of morgen) en legt die 
voor aan allen, waarbij uitsluitend Ronald wordt geacht commentaar te leveren. Dit moet 
inclusief het verslag van de ALV 2010 uiterlijk 7 juni aan de leden worden gestuurd per e-
mail. Marlies zorgt dat de 4 Starleden zonder e-mail dit ook ontvangen.
Ronald levert uiterlijk donderdag 2 juni het ‘woord van de voorzitter’ in bij Felix.
Ferdinand zorgt ervoor dat de begroting 2011-2012 en andere financiële stukken 30 mei bij 
Felix zijn. Felix verzorgt het verslag van het secretariaat (komt deze week nog) en legt dat 
voor aan Marlies, die uiterlijk 30 mei commentaar levert.

12. Rondvraag en sluiting
Ferdinand heeft al aangekondigd dat dit zijn laatste boekjaar als penningmeester is. Er moet 
dus worden nagedacht over zijn opvolging. Dat kan niet te lang wachten, want het is prettig 
als iemand kan worden ingewerkt. Het kost circa 100 uur werk per jaar. Komt terug op de BV 
in september. 
Willem-Jan moet worden benoemd voor 2 jaar, omdat Ronald vervroegd zal aftreden.
Besloten wordt dat het bestuur 3x per jaar blijft vergaderen. Volgende vergadering bij Marlies 
op 26 september vanaf 18.00 uur, inclusief diner. Adres: Zijtak 11 in Laren. Felix stelt voor de 
afgesproken datum wat strakker aan te houden dan de afgelopen twee keer. Desnoods dan 
maar vergaderen als er iemand afwezig is.


