
Notulen Bestuursvergadering 14 mei 2012
Aanwezig: Willem Jan van Rooijen (vz), Felix Ophorst (secr), Ferdinand Verwijs, Ingeborg 
van der Werf, Marlies Stam, Joost Dirkson. Gedeeltelijk aanwezig  zijn: Marc Kuijpers (TC) 
en Hans Kelder (Selectiecommissie).

1. Opening / ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen vooraf.

2. Notulen BV 30 januari 2012
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Felix zorgt dat ze op de site worden geplaatst.
N.a.v. de acties:
Joost heeft alles afgerond, behalve het maken van een plan om interviews met leden te 
organiseren, samen met Marlies. Update sept. 2012: ze hebben verschillende leden 
benaderd, maar er bleek geen belangstelling voor. Het idee is geschrapt.
Willem Jan: is nog bezig met statuten en huishoudelijk reglement. Heeft hier binnenkort 
overleg over met Louk Verhees. Zie verder punt 13.
Hij zal contact opnemen met BCO als het voorstel is uitgewerkt om voor iedereen die dat wil 
(ook van andere clubs) trainingen te organiseren. Zie verder punt 5.
Marlies: zal voor de ALV contact opnemen met Adriaan Vos over de Kerstdrive, met name 
het idee om leden naar hun voorkeuren te vragen.
Update: is gebeurd.
De acties van Ingeborg en Felix zijn afgerond.

3. Ledenadministratie (Ingeborg)
Zie verslag Ingeborg. Het aantal leden is vrijwel constant gebleven. opzeggers waren 
hoofdzakelijk niet actief spelende leden.

4. Technische Commissie (Marc)
Sjoert Wartena trekt zich terug om persoonlijke redenen. 
Er is contact geweest met Henk Barreveld over de website. Het is de bedoeling om 
uitvoeriger, tijdiger en frequenter informatie te plaatsen.
Eenmaal zijn er technische problemen met de bridgemates geweest. Dat lag achteraf niet 
aan de twee verschillende versie van de kastjes, maar had andere oorzaken. Het valt niet te 
verwachten dat deze problemen zich nogmaals voor zullen doen.
De omvang van de verschillende groepen is inmiddels conform plan gerealiseerd (oplopend 
van 20 in de A-lijn tot 26 in de D lijn). Standaard promoveren en degraderen er voortaan 5 
paren per groep, uitzonderingen voorbehouden.
Er is overlegd over een transferlijst. Besloten is dit niet via de website te doen i.v.m. privacy. 
Niet iedereen stelt het op prijs dat de hele club weet dat hij/zij zoekende is naar een (andere) 
bridgepartner. Wel zal Marc zorgen dat op de site wordt aangekondigd dat men zich in 
voorkomende gevallen tot Jan Meijer kan wenden.
Het vooraf en ongevraagd op tafel leggen van een systeemkaart is een beetje verwaterd. 
hierop zal strenger worden toegezien en er komt een aanmaning op de website. Sancties 
worden vooralsnog niet overwogen, maar degenen die in gebreke blijven, zullen hierop 
persoonlijk worden aangesproken door de TC.
De TC is tevreden over de arbiters. Star mag zich in dit opzicht gelukkig prijzen. De TC zal 
met de arbiters nog contact opnemen om te informeren naar hun ervaringen en meningen.
De bekostiging blijft zoals hij is, die ligt boven de NBB-norm.
Twee teams (tegenstanders, niet Star teams) hebben bezwaar gemaakt tegen het spelen 
met gedupliceerde spellen. Die wedstrijden zijn de spellen met de hand geschud.
Felix zal in het jaarverslag de namen opnemen van de spelers van de gepromoveerde 
teams. Overigens is team 6 (spelend in groep 7) gepromoveerd naar de eerste Divisie en 
niet team 7. Felix zal dit aanpassen.
Er is twijfel of de namen kloppen die worden genoemd als winnend team van de Interne 
Viertallen. Marc zoekt dit uit en geeft eventuele wijzigingen door aan Felix.
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Voorgestelde speelschema: 25 december valt op 2e Kerstdag en 1 januari op 
nieuwjaarsdag. De Kerstdrive is daarom extra vroeg ingepland (18 december) en TI 3 op 
woensdag 2 januari. In verband hiermee begint het seizoen (met TI 1) 1 week vroeger dan 
gebruikelijk, namelijk op 28 augustus. Marc zorgt dat hiervan een aankondiging op de 
website komt.
Men betwijfelt of Den Hommel open is op Koninginnedag. Marc zoekt dit uit. De geplande TI 
5 wordt eventueel verplaatst naar woensdag 1 april. Dit geeft hij dan door aan Felix i.v.m. het 
jaarverslag.
De TC stelt voor om per zomeravond een fles wijn als eerste prijs uit te loven i.p.v. alleen 
een prijs ter beschikking te stellen voor de eindoverwinning. Het bestuur vind het prima, 
zolang de zomeravond kostenneutraal blijft (afgezien van de zaalhuur en arbiters). 

Terzijde: de protestcommissie komt kort ter sprake. Het functioneren van deze commissie is 
inhoudelijk prima. Maar de communicatie kan beter. Felix zal Frans Lejeune vragen om met 
spoed het toegezegde verslag voor het jaarverslag in te leveren. Willem Jan zal Frans 
verzoeken om de protesten wat sneller af te handelen en de aanleiding en uitkomst van de 
protesten (met terugwerkende kracht en in  de toekomst) op de site te zetten.
Felix stuurt dit deel van de notulen naar Marc.

5. Selectiecommissie / evaluatie competitie en trainingen (Hans)
NBB-beker: volgens seizoen zullen we opnieuw 3 teams inschrijven. 
Externe viertallen: de commissie is uiteraard zeer teleurgesteld dat de 2 MK-teams 
degradeerden. Het leidde bovendien tot het uiteenvallen van een aantal partnerships. 
De commissie zal inventariseren of er bij de teams 1 t/m 9 behoefte is aan een non playing 
captain.
Over het spelen in diverse regio's in de Tweede Divisie was men enthousiast. Komend 
seizoen zullen we opnieuw verzoeken of er drie teams buiten district Utrecht kunnen spelen.
De bezetting van de eerste 9 teams is vrijwel rond. Begin juni wordt de bezetting op de 
website gepubliceerd.
Hoe de selectiecommissie moet worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement is 
binnenkort onderwerp van overleg tussen Willem Jan, Louk Verhees en Ed Franken.
Gezien het gebrek aan enthousiasme bij de spelers is besloten komend seizoen geen 
trainingen te organiseren voor de Tweede Divisie teams. Zij zullen op de zomeravonden 
onderlinge wedstrijden spelen met wat minder spellen en evaluatie achteraf.
Het bestuur geeft de commissie in overweging om 'open' trainingen te organiseren, ook 
toegankelijk voor leden van andere clubs. De trainingen zouden op 2 niveaus kunnen 
worden gegeven: Tweede Divisie en Hoofdklasse, resp. Hoofdklasse en lager. Deelnemers 
moeten dan wel een bijdrage leveren, de trainingen moeten kostenneutraal zijn. Wel zal Star 
de zaalhuur aanvullen als dat nodig mocht zijn. De commissie zou Marcel Winkel, Tim 
Verbeek en Henk Willemsens kunnen verzoeken of zij hier oren naar hebben en zo ja, of ze 
plan willen opstellen. Als het zover is, zal het bestuur zusterclubs in de regio hiervan op de 
hoogte stellen.
Felix stuurt dit deel van de concept notulen naar Hans.

6. Star Grand Café Toer (Ingeborg)
De organisatie voor komend jaar ligt op schema. Ingeborg zal de (naar verwachting) laatste 
vergadering van de commissie bijwonen (zie ook punt 15). Felix zorgt ervoor dat de namen 
van de commissieleden in het jaarverslag komen.
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7. Franz zur Lage beker (mail Ed)
Het voorstel van Ed om een nieuwe trofee te kopen is akkoord. Hij heeft de vrije hand, maar 
de randvoorwaarde is: plat (schaal of plakkaat) i.p.v. rond. Dit omdat op bekers graveren 
duur is en lang niet alle juweliers daar bedreven in zijn. De kosten zijn in principe niet hoger 
dan 25 euro (anders moet Ed even contact opnemen met Ferdinand). De naam van de 
wedstrijd moet dan worden aangepast (van beker naar trofee). Felix informeert Ed hierover.

8. Evaluatie lustrum
Op zich was het Lustrum geslaagd, het eten prima en de organisatie vlekkeloos. Ingeborg 
vindt de formule zeker voor herhaling vatbaar. Zij stelt voor om een volgende keer met 
viertallen in te schrijven i.p.v. met achttallen, dat zal de inschrijving ten goede komen. De 
formule kan iets worden aangepast: 's ochtends gemende paren, open paren en butler, 's 
middags viertallen. 
Het bestuur spreekt er een sterke voorkeur voor uit dat leden niet hoeven bij te betalen. 
Desnoods gaat de jaarlijkse dotatie omhoog. Dat is de komende periode niet nodig, want er 
is nog een batig saldo en samen met de bijdragen de komende 5 jaar moet dat voldoende 
zijn om een voor leden gratis evenement te verzorgen. De jaarlijkse bijdrage (€ 1.500) wordt 
dan ook voor de komende periode niet verhoogd.
T.z.t. zullen besturen van zusterclubs worden uitgenodigd om ook een team af te vaardigen.
De inkoop voor het diner moet niet op 100% van deelnemers worden gesteld, maar 
bijvoorbeeld op 80%.
In een volgende commissie zitten  zo mogelijk vertegenwoordigers van alle lijnen (A t/m D). 
Iedereen heeft immers zijn eigen netwerk binnen de club en daardoor zou de diversiteit van 
deelnemers kunnen toenemen.
De datum (6 mei) was ongelukkig, Junioren speelden een toernooi, en het viel aan het eind 
van een vakantieweek. Het probleem was om nog tijdig een beschikbare zondag te vinden.
Het lijkt aan te bevelen om een volgende keer eerder met de voorbereidingen te starten, 
bijvoorbeeld anderhalf jaar van tevoren.
Door al deze voorgestelde maatregelen zal het aantal deelnemers naar verwachting hoger 
kunnen zijn. Ingeborg brengt de voorstellen over aan de huidige commissie en zorgt ervoor 
dat e.e.a. wordt 'geborgd', zodat ook een volgende commissie ervan op de hoogte is.   

9. Financiën (Ferdinand)
Het was financieel een goed jaar. Ondanks behoorlijk wat extra uitgaven aan materiaal 
(schudmachine, bridgemates, speelkaarten) hoefde er uiteindelijk 'maar' € 1.000 uit de 
reserves te worden geput. Dit omdat de ALV instemde met een lichte contributieverhoging. 
De begroting 2012-2013 zal sluitend zijn. 
Er zijn 2 wanbetalers (ondanks herhaalde aanmaningen). Ferdinand zal ze uit het 
ledenbestand (laten) verwijderen en hen dat via de mail mededelen. 
Ferdinand zorgt ervoor dat Felix binnen 1 week de financiële stukken ontvangt voor het 
jaarverslag.

10. Meespelen van niet-leden vaker dan als incidentele invaller
Afgelopen periode is het 2x toegestaan dat niet-leden 1 competitie meespeelden tegen een 
geringe vergoeding. De vraag is of we dat moeten willen. We zijn een vereniging en niet 
bijvoorbeeld een tennishal die je voor een paar avonden kunt afhuren. Het idee van tafelgeld 
is al helemaal uit den boze. Het betrof het in beide gevallen top jeugdspelers, maar het 
beleid moet natuurlijk voor iedereen gelijk zijn. Gebruikelijk bij Star is dat je maximaal 2x per 
seizoen mag spelen met eenzelfde invaller die geen lid is.
Het toestaan hiervan heeft ook te maken met het feit dat Ferdinand coulant is bij tussentijdse 
opzegging. Hij restitueert de contributie over de resterende periode, afgerond op een 
kwartaal. Dit beleid is mede ingegeven door het ongelukkige boekjaar van Star (1 april-30 
mei). In de beleving van een bridger loopt het seizoen immers van pakweg september tot 
begin juni. Opzeggen is dan vaak pas aan de orde als het nieuwe boekjaar alweer een paar 
maanden oud is.
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Het tijdelijk kunnen meespelen en de coulance regeling hebben overigens tot geen enkel 
probleem geleid.
Er zijn grosso modo twee opties:
- Je wordt op enig moment lid en betaalt de volledige contributie voor (het restant van) het 
boekjaar. Voor een halfjaar of 1 competitie lid worden is niet mogelijk.
- We houden de situatie voorlopig zoals zij is. Maar als je een beperkte periode mee wilt 
spelen, betaal je contributie voor minimaal een half jaar.
De stemmen staken, de stem van de voorzitter geeft de doorslag voor optie 2. Wel zal 
Willem Jan op de kortst mogelijke termijn uitzoeken (via Louk Verhees en de statuten) wat er 
moet gebeuren om het boekjaar te laten lopen van 1 september tot 31 augustus. Dat schept 
veel meer duidelijkheid voor de gemiddelde bridger/lid. Hiervoor is een statuten wijziging 
nodig en dus extra ledenvergadering(en). Maar die kunnen voorafgaand aan een speelavond 
worden gehouden. Als de Statutenwijziging is gerealiseerd, komen we terug op al dan niet 
toestaan van tijdelijk meespelen tegen een gereduceerd tarief.

11. District Utrecht
Geen mededelingen.

12. Agenda en planning ALV
Het jaarverslag staat in de steigers. Felix zorgt dat nog ontbrekende stukken tijdig, d.w.z. 
voor 1 juni er zijn. Er ontbreekt nog: Woord van de voorzitter, verslag Protestcommissie, 
verslag Feestcommissie, Financiële stukken. Ook verwerkt hij nakomende wijzigingen in de 
verslagen van de Selectiecommissie en de TC.
Hij zal aan de concept agenda toevoegen:
- vermelding rooster van aftreden bestuursleden
- eventuele binnenkomende agendapunten van leden
- voorgenomen wijziging data boekjaar
Ferdinand regelt de verzending, inclusief uitdraaien voor de handvol leden die geen e-mail 
hebben. De verzending moet statutair uiterlijk 5 juni plaatsvinden, 1 week voor de 
vergadering op 12 juni. Felix zorgt ervoor dat hij de stukken 4 juni krijgt. Hij zal op de website 
melden dat de stukken zijn toegezonden aan de bij de bond bekende e-mail adressen. 
Leden die inmiddels een ander e-mail adres hebben, moeten zelf in actie komen, hun e-mail 
wijzigen en aan Ferdinand vragen ze alsnog de stukken op dat adres toe te sturen.
Felix vraagt Henk Barreveld om zijn e-mail adres op de bestuurspagina te actualiseren.
Ferdinand zorgt er voor dat Felix binnen een week een overzicht krijgt van jubilarissen. Zij 
worden in het jaarverslag opgenomen.

13. Statuten en Huishoudelijk reglement
Willem Jan levert op korte termijn een voorstel in bij Louk Verhees. Het idee is actualisering.  
We geven geen clubblad meer uit, de website moet worden opgenomen, het 
wedstrijdreglement kan worden geschrapt, enz. Joost en Ferdinand leveren een voorstel 
voor aanpassing van het wedstrijdreglement, voor de volgende bestuursvergadering.

14. Meesterpuntenadministratie
Felix wordt het aanspreekpunt voor de NBB. Ingeborg zorgt dat ´mijn NBB´ wordt aangepast.

15. Ledenadministratie (vertrek Inge)
Ingeborg zal het bestuur verlaten. De ledenadministratie zal voor een overgangsperiode 
worden verzorgd door Marlies. Ingeborg werkt haar in. Omdat volgend jaar ook Ferdinand en 
Marlies uit het bestuur treden, moeten we zoeken naar twee nieuwe bestuursleden, 1 voor 
Ingeborg en Marlies en 1 voor Ferdinand. 
Marlies is al in contact met iemand en zal op korte termijn, liefst voor de ALV van 12 juni, 
proberen haar binnenboord te halen. Taken ledenadministratie, SGCT, feestcommissie.
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16. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Volgende vergadering: donderdag 13 september bij Willem Jan, 20.00 uur.

Acties:

Felix (alles binnen 1 week te regelen)
- notulen 30 januari op site laten zetten
- Frans Lejeune (PC) en Adriaan Vos (FC) vragen om een bijdrage voor het jaarverslag
- namen spelers gepromoveerde teams in jaarverslag
- wijzigen team 7 in team 6 als gepromoveerd
- namen SCGT toevoegen in jaarverslag
- ED franken informeren over FzL beker
- Marc Kuijpers en Hans Kelder deelnotulen sturen
- melding verzending stukken jaarverslag op website laten zetten
- agenda ALV aanpassen
- laten wijzigen van zijn e-mailadres op bestuurspagina
- jaarverslag completeren en waar nodig aanpassen (zodra bijdragen binnen komen)

Joost
- plan leveren interviews met leden (samen met Marlies), zodat het in september kan starten
- aanpassing wedstrijdreglement samen met Ferdinand (voor 13 september)

Marlies
- plan leveren interviews met leden (samen met Joost), zodat het in september kan starten
- overleg met Adriaan Vos over Kerstdrive (voor 12 juni)

Willem Jan (op laatste punt na binnen 1 of 2 weken regelen s.v.p.)
- overleg met Louk Verhees over statuten/HH reglement
- overleg met Frans Lejeune over communicatie Protestcommissie
- Selectiecommissie in HH reglement op laten nemen in overleg met Louk en Ed Franken
- wijzigen data boekjaar in de steigers zetten in overleg met Louk Verhees
- t.z.t. overleg met BCO over 'open' trainingen en dit aankondigen bij zusterclubs

Ferdinand
- financiële stukken naar Felix (binnen 1 week)
- afvoeren wanbetalers inclusief mail daarover
- verzorgen overzicht jubilarissen voor Felix (binnen 1 week)
- aanpassing wedstrijdreglement samen met Joost (voor 13 september)

Ingeborg
- bijwonen laatste vergadering(en) SCGT
- overdracht ledenadministratie aan Marlies (binnen 3 weken)
- Felix invoeren als MPA op 'mijn NBB' (binnen 1 week)
- informatie Lustrumcommissie over onze ideeën en voorstellen en borging daarvan voor een 
volgende commissie
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