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Notulen bestuursvergadering 13 september 2012  
 
1. Opening / ingekomen stukken: mail Leon over Twitter 
Leon Bijnsdorp doet een aantal suggesties om ons Twitter account tot leven te brengen. 
Joost zal contact met hem opnemen om dit verder te bespreken. Ook moet er worden 
nagedacht over mensen die de account daadwerkelijk vullen. Suggesties: TC, Leon, verder? 
 
2. Notulen BV 14 mei 2012 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Felix zorgt ervoor dat de notulen op de 
website komen. 
Naar aanleiding van de actiepunten uit notulen januari 
- Het idee om leden te interviewen wordt geschrapt, men heeft geen belangstelling. 
- Marlies informeert bij Adriaan hoe het staat met zijn idee om een enquête over de invulling 
van de Kerstdrive in te stellen. 
Naar aanleiding van 4 (TC) 
- Willem Jan neemt contact op met Frans Lejeune over het uitblijven van verslag van de 
protesten op de website. 
Naar aanleiding van 13 (Statuten en Huishoudelijk reglement) 
- Willem Jan is ermee bezig. Lodewijk Thielens is er inmiddels bij betrokken, Louk Verhees 
zal de finale check verzorgen. Het voorstel om de data van het boekjaar te wijzigen kreeg op 
de ALV een op z'n best lauw onthaal. Het idee wordt ingetrokken. Ook het wedstrijd 
reglement wordt herzien. Concept van e.e.a. gereed binnen 2 maanden. 
 
3. Verslag ALV juni 2012 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Felix zorgt ervoor dat het op de website komt.  
Naar aanleiding van 11 (Begroting) 
- Willem Jan maakt een notitie over wat te doen met de gemeentelijke subsidie (€ 1.400). Dit 
moet voor de ALV 2013 gereed zijn, zodat het kan worden gepubliceerd en daar besproken. 
Naar aanleiding van 13 (Feestcommissie) 
- Er lijkt behoefte aan uitbreiding nu Ingeborg is opgestapt. Suggesties, aan Adriaan over te 
brengen: Jetske van Hees (doet nu ook al veel voor de commissie) of Kees Haks (levert 
substantiële bijdrage aan de prijzentafel) en Hans Kreuning (korte lijn naar beheerder Den 
Hommel lijkt handig). Joost neemt hierover contact op met Adriaan. 
Naar aanleiding van 15 (Jubilarissen) 
- Het voorstel om mensen die 50 jaar lid van Star zijn vrij te stellen van contributie wordt in 
principe aangenomen, mits het aantal beperkt is. Noot FO: dat zijn per september 2013 Dick 
van der Voort en Jan Meijer. Volgende bestuursvergadering definitief besluit.  
- Willem Jan schenkt aandacht aan het werk van Albert Reijnen (toespraak + wijn). 
 
4. Ledenadministratie 
- Er zijn momenteel 230 leden 
- Helaas hebben vele sterke jeugdleden de club weer verlaten. Om voeling met hen te 
houden, kunnen we ze uitnodigen voor de Kerstdrive. Dit voorstel legt Joost voor aan de TC, 
die (indien akkoord) vervolgens de uitnodigingen verzorgt. 
- Wordt de ondergrens (1e klasse) nog wel strikt gehanteerd? Dit naar aanleiding van twee 
nieuwe leden van wie de speelsterkte onbekend is en niet al te hoog lijkt. 
De procedure wordt aangescherpt. Men mag een paar keer proef spelen op TI of in de 
zomer. Daarna moet men een formulier invullen, waarop o.a. wordt gevraagd naar de 
speelsterkte. De Ledenadministrateur (Marlies) checkt het formulier en stuurt het (indien 
akkoord) door aan de TC. Indien ook de TC akkoord gaat, dan komt het kandidaat  
lidmaatschap op website. Leden hebben dan 2 weken om bezwaar te maken. 



2 

 

 
5. Technische commissie 
- Arbiter Piet van Stein houdt ermee op. Marlies zorgt voor een cadeau ad € 100 en nodigt 
hem en uit voor de Kerstdrive, waarop Joost een dankwoord verzorgt. De resterende arbiters 
(Marieke Lejeune en Harry Janssen) willen graag met z'n tweeën verder. Dit is akkoord. 
- De TC stelt het zeer op prijs dat Hans Barreveld een nieuwe website bouwt en stelt voor 
hem daarin de vrije hand te geven. Het bestuur gaat akkoord. Felix zal hem dit mededelen.  
- Er zijn nu 2 lijnen voorzien van nieuwe Bridgemates. De volgende tranche van 12 is 
voorzien in juni (einde lopende seizoen). De TC stelt voor om dan ook meteen de 4e en 
laatste tranche aan te schaffen. Dit kost € 1.600 extra. Dit is akkoord, Ferdinand neemt dit op 
in de begroting 2013-2014, die wordt besproken op de ALV juni 2013. 
 
6. Selectiecommissie 
Het idee om tegen betaling open trainingen aan te bieden is tot nu toe niet opgepakt. Het 
bestuur is los daarvan benieuwd naar de plannen van de SC t.a.v. trainingen in het 
algemeen. Joost benadert Marcel Winkel over de open trainingen en informeert bij de SC 
naar de overige plannen. 
 
7. Sponsoring en/of trainingen hoogste teams 
Hier zouden we (een deel van) de gemeentelijke subsidie kunnen gebruiken. Willem Jan 
neemt dit mee in zijn beleidsnotitie (zie punt 3 hierboven) en overlegt samen met Joost met 
de SC over het beleid in deze t.a.v. de topteams. E.e.a. wordt ingebracht op de ALV 2013. 
 
8. Financiën 
Geen bijzonderheden. 
 
9. Evaluatie Star Grand Café Toer 
- Financiële afloop: onbekend. Ferdinand informeert hiernaar bij Mariëtte Vogelaar. 
- De tijd tussen de laatste kaart en de prijsuitreiking is (te) lang, 1,5 en soms 2 uur. 
Mogelijkheden om die te bekorten: meer mensen uitslagen laten invoeren of met 
Bridgemates gaan werken. Voor dit laatste is per café een basisstation en een PC nodig, 
maar de uitslag is er dan binnen 5 of 10 minuten. Ferdinand geeft deze suggesties door aan 
Jan Meijer. 
 
10. Lustrum 75 jaar: wie komen er in de nieuwe commissie? 
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende BV. Marlies zorgt ervoor dat dan het 
overdrachtsdossier van Ingeborg er is. 
 
11. Samenstelling Feestcommissie 
Zie punt 3 hierboven. 
 
12. Meespelen van niet-leden op de clubavond 
Hierover staat al een en ander in het Huishoudelijk Reglement. Willem Jan neemt dit mee bij 
zijn herziening hiervan. Binnen 2 maanden gereed. Op de volgende BV brengt hij zijn ideeën 
hierover in. 
 
13. District Utrecht 
Geen bijzonderheden. Kaderdag district evenals landelijke NBB-dag: afzeggen (Felix).  
 
14. Aanpassing Huishoudelijk reglement 
Zie boven, binnen 2 maanden concept gereed. 
 
15. Wijziging boekjaar 
Zie boven, het idee is geschrapt. 
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16. Ontstane en komende vacatures: Ingeborg, Ferdinand, en Marlies 
De functies van Ingeborg en Marlies kunnen worden gecombineerd: feestcommissie, SGCT 
en ledenadministratie. Er resteren dus 2 vacatures. 
Er worden voor beide vacatures diverse suggesties geopperd. Die zullen we benaderen 
binnen 2 weken.  
 
17. Meesterpuntenadministratie 
Geen bijzonderheden. 
 
18. Bijdrage aan de vereniging Scholenbridge 
Het bestuur staat hier in principe positief tegenover. Afhankelijk van de uitwerking van de 
begroting en een plan van aanpak beslissen we t.z.t. definitief. We denken voorlopig aan een 
jaarlijkse bijdrage van € 250 à € 400, inclusief materiaal. Voorts is Star desgewenst bereid 
een helpende hand toe te steken. Joost meldt dit per omgaande aan Oda van Hijfte. 
 
19. Subsidieaanvraag 
De voorwaarden worden door de gemeente aangescherpt. Het betreft kleine aanpassingen 
voor Star, waarvan de meeste al ongeschreven beleid waren. Belangrijkste: vastleggen dat 
bestuursleden in principe een maximaal aantal termijnen mandaat krijgen en een clausule 
over het tegengaan van belangenverstrengeling van bestuursleden. Ferdinand en Willem 
Jan zorgen dat e.e.a. wordt aangepast in het Huishoudelijk Reglement en indien nodig in de 
Statuten. 
 
20. Huwelijk Martin Bootsma 
Het is niet gebruikelijk dat Star echt uitgebreid aandacht besteedt aan een huwelijk. 
Ferdinand zorgt voor een kaart die door het bestuur wordt ondertekend. Hij gaat naar het 
'open huis' toe en neemt namens Star een plant mee. 
 
21.  Rondvraag en sluiting 
Ferdinand: arbiter Harry Jansen maakt nogal wat reiskosten (hij woont in Lelystad). Hij heeft 
gevraagd of Star wil nadenken over een hogere bijdrage. Star betaalt € 65 per avond aan 
beide arbiters, wat op meer is dan het adviestarief van de NBB (€ 50). Besloten wordt om de 
standaard bijdrage te verlagen naar € 60 en die dan aan te vullen met een bijdrage in de 
reiskosten, afhankelijk van de afstand. Voor Marieke € 5 en voor Harry € 15. De totale 
beloning wordt dus resp. € 65 voor Marieke en € 75 voor Harry. Ferdinand bespreekt dit met 
beiden en neemt dit mee in de begroting 2013. 
 
Marlies: bij haar thuis staan drie kasten met archiefstukken in de weg. Alle echt relevante 
feiten zijn verwerkt in het boek van Ed Franken. Zij wil er graag van af. Besluit: Marlies biedt 
het Gerard Hilte aan. Als die er geen belangstelling voor heeft, mag het worden vernietigd. 
 
Volgende vergadering donderdag 31 januari 2013 bij Joost, inclusief eten, start 8 uur. 
Musicalkade 1, 3543 CL Utrecht, tel 06 53867008  
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Acties: 
 
Joost: 
- binnen 2 weken contact opnemen met Leon Bijnsdorp over Twitter 
- binnen 2 weken contact opnemen met Adriaan Vos over suggesties bezetting Feestcie 
- voor 1 december via TC vertrokken jeugdleden uitnodigen voor Kerstdrive 
- op Kerstdrive dankwoord uitspreken voor Piet van Stein 
- binnen 2 weken Marcel Winkel benaderen over het idee om open trainingen te houden 
- binnen 1 maand informeren naar de plannen van de Selectiecommissie t.a.v. de trainingen 
- binnen 1 maand samen met Willem Jan overleg met SC over topteams 
- binnen 2 weken standpunten bestuur t.a.v. Scholenbridge melden aan Oda van Hijfte 
 
Willem Jan: 
- binnen 2 maanden concept Statuten en HHR (samen met Lodewijk) bij Louk Verhees 
- binnen 2 maanden beleid t.a.v. gemeentelijke subsidie formuleren en naar Bestuur sturen 
- binnen 1 maand samen met Joost overleg met SC over topteams 
- binnen 2 maanden beleid t.a.v. meespelen niet-leden formuleren en naar Bestuur sturen 
- binnen 2 weken benaderen kandidaten voor de functie van penningmeester  
- binnen 2 maanden eventueel aanpassing HHR i.v.m. nieuw beleid gemeentelijke subsidie 
 
Marlies: 
- binnen 2 weken Adriaan Vos spreken over enquête over Kerstdrive 
- voor 1 december Piet van Stein uitnodigen voor de Kerstdrive en cadeau regelen 
- voor volgende BV (31 januari) regelen dat overdrachtdossier Lustrumcie er is 
- binnen 2 weken benaderen kandidaten voor functie Lcie/SGCT/Ledenadmin 
- archief aanbieden aan Gerard Hilte en overdragen of eventueel laten vernietigen 
 
Felix: 
- Notulen BV mei 2012 op website laten zetten (done) 
- Notulen ALV juni 2012 op website laten zetten (done) 
- Henk Barreveld informeren dat het Bestuur enthousiast is over bouw website (done) 
- namens Star afzeggen voor Districts- en NBB-dag (done) 
 
Ferdinand: 
- voor ALV 2013 opnemen in begroting dat we 3e + 4e tranche Bridgemates aanschaffen 
- binnen 2 weken informeren bij Mariëtte Vogelaar naar de financiële uitkomst van de SGCT 
- binnen 2 weken Jan Meijer informeren t.a.v. suggestie verkorten tijd prijsuitreiking SGCT 
- binnen 1 maand Willem Jan informeren t.a.v. eventuele aanpassing HHR i.v.m. subsidie 
- binnen 2 weken de arbiters informeren over het nieuwe vergoedingenbeleid 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


