
 

 

 

 

Concept notulen bestuursvergadering 21 februari 2013 
 

1. Opening / ingekomen stukken 
Toevoegen: agendapunt 17: leden die 50 jaar lid zijn. Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

2. Notulen BV 13 september 2012 
Geen opmerkingen. N..a.v. de acties: 
Joost: alle acties zijn gedaan, m.u.v. overleg met de SC over trainingen en plannen met de 
topteams. Joost en Willem Jan zullen dit binnen twee weken ter hand nemen. 
Willem Jan: loopt (statuten en Huishoudelijk reglement) of is afgerond, m.u.v. overleg SC 
samen met Joost. 
Marlies en Felix: alles is afgerond 
Ferdinand: alles is afgerond, m.u.v. overleg met Jan Meijer over de suggesties voor 
verkorting van de tijd voor de prijsuitreiking op de SGCT. Dit zal Willem Jan binnen twee 
weken overnemen. 
 

3. Ledenadministratie (Marlies) 
Stabiel. Er zijn tot nu toe 12 à 15 nieuwe leden ingeboekt, iets meer als er opzeggingen zijn. 
Er is een overdrachtsdossier gemaakt. 
 

4. Technische Commissie (Joost) 
Besloten is tot eerdere aanschaf van nieuwe bridgemates. Verder geen bijzonderheden. 
 

5. Selectiecommissie: beleid, trainingen en topteams (Willem Jan en Joost) 
Dit punt wordt samen met het volgende punt (besteding subsidie) behandeld.  
Vooraf informatie. De subsidie is overigens verlaagd van circa € 1.500 naar circa € 1.100. 
Besteding aan trainingen of andere zaken die het spelpeil verhogen of bridgen simuleren 
vallen binnen de gemeentelijke voorwaarden. Statutair zou Star ook moeten streven naar 
verbetering van het spelpeil in de lagere regionen, dus niet alleen de teams t/m de tweede 
divisie. Er is gepraat met BCO over trainings- of cursusavonden voor hoofdklasse en lager, 
die openstaan voor iedereen (ook niet Starleden en niet competitiespelers). BCO zou met 
een plan komen, Star wacht af.  
Het bestuur is van mening dat eventuele avonden self supporting moeten zijn, m.a.w. dat 
deelnemers een eigen bijdrage moeten leveren. Een cursusleider moet dit zelf organiseren. 
Wel kan Star garant staan voor een eventueel tekort tot een maximum van bijvoorbeeld € 
250,-.  
1e divisieteam: afhankelijk van plannen/beleid SC. Het bestuur denkt dat gegeven de 
beschikbare middelen een training voor het 1e divisieteam moeilijk haalbaar zal zijn.  
2e divisie: het bestuur blijft op het standpunt dat dit alleen openstaat voor leden die Star in 
de competitie vertegenwoordigen. Ook hier een eigen bijdrage vragen. Niet opkomen dagen 
of afzeggen zou gevolgen moeten kunnen hebben voor de opstelling van de teams. In het 
overleg met de SC (Joost/Willem Jan) wordt ingebracht dat er scherper gekeken zou kunnen 
worden naar de samenstelling van teams. Idealiter formeert met 1 of 2 teams van uitsluitend 
spelers die de potentie en de ambitie hebben om te promoveren naar de 1e divisie. Het 
subsidiebedrag kan worden aangewend voor trainingen van de 2e divisie teams. 
  

6. Beleid t.a.v. besteding subsidie 
Zie punt 5. 
  

7. Financiën (Ferdinand) 
Dit is tot januari bijgewerkt. Er ontstaat een budgettair tekort met als oorzaken: 
- vervroegde aanschaf bridgemates (€ 1.400) 
- vervallen van de bijdrage vanuit SGCT (€ 400). Dit betreft een verlies op de bestaande 
rekening door het lustrum. Dit is eenmalig en wordt van het tegoed van de commissie 
afgetrokken. 



 

 

 

 

 
- extra dotatie voor 75jarig lustrum op verzoek van de ALV (€ 1.000) 
Dit tekort kan worden opgevangen via de algemene reserve. 
Er zijn 2 leden die niet betaald hebben, en die beiden  claimen te hebben opgezegd. 
Ferdinand zal dit als verlies nemen zonder verdere acties. Marlies mailt hen dat zij zijn 
geschrapt als lid. 
 

8. Lustrum 75 jaar (allen) 
Dit lustrum valt in 2017. Het heeft geen zin om voor zomer 2015 een nieuwe commissie in te 
stellen. 
 

9. Samenstelling Feestcommissie (Joost) 
Adriaan Vos heeft zich bereid verklaart aan te blijven en heeft tot nader order geen behoefte 
aan verdere versterking van de commissie. 
 

10. Meespelen van niet-leden op de clubavond (Willem Jan) 
Dit naar aanleiding van het meespelen op clubavonden van nogal veel niet-leden (met name 
bij de interne viertallen), van wie er sommigen zelfs samen een paar vormen. Dit is overigens 
geregeld via de informatie over 'wedstrijdzaken': een niet-lid mag maximaal 2x per serie 
(viertallen, butler of Howell) meespelen. Indien vaker, dan moeten zij lid worden, voor 
minimaal een half jaar. Dit staand beleid moet wat worden aangescherpt. Willem Jan meldt 
dit aan de TC en zorgt dat deze regeling prominenter op de website komt. 
 

11. District Utrecht (Willem Jan) 
Er is een telefonische enquête gehouden door het district. Willem Jan heeft zich tijdens deze 
enquête positief opgesteld. 
 

12. Aanpassing Huishoudelijk reglement en statuten (Willem Jan) 
Willem Jan is na overleg met o.a. Louk Verhees tot de conclusie gekomen dat we de 
statuten beter ongewijzigd kunnen laten. Het HHR was wel dringend aan herschrijven toe. 
Dit is op een oor na gevild. Het concept gaat binnen 2 weken ter beoordeling naar Louk 
Verhees, Lodewijk Thielens en de TC. De definitieve versie moet op de ALV van 10 juni zijn 
voorgelegd ter beoordeling. 
 

13. Ontstane en komende vacatures (Willem Jan, Marlies, allen) 
Vacature ledenadministraties, feestcommissie en SGCT: Marlies heeft iemand in principe 
bereid gevonden dit op zich te nemen. Zij zal binnenkort nog eens contact opnemen met 
haar beoogde opvolger om de definitieve toezegging zeker te stellen. Die zou overigens pas 
najaar 2013 in functie willen treden. Dat is geen bezwaar, te meer daar Marlies zich bereid 
verklaart om tot dan of desgewenst langer de ledenadministratie te blijven verzorgen. 
Vacature penningmeester: Willem Jan heeft diverse mensen benaderd, maar om allerlei 
redenen zijn die niet beschikbaar. Hij geeft aan aantal nieuwe suggesties, waarvan er 
meerderen met enthousiasme worden ontvangen. Hij zal hen binnen 2 weken benaderen. 
 

14. Meesterpuntenadministratie (Felix) 
Geen bijzonderheden. 
 

15. Scholenbridge (allen) 
Joost heeft overleg gehad met Oda van Hijfte en haar gevraagd een actieplan op te stellen. 
De bal ligt dus bij haar. Wel hebben wij inmiddels spellen geleverd. 
 

16. Subsidieaanvraag (Ferdinand) 
Zie ook punt 5. Verdere actie in augustus/september. 
  

17. Degenen die 50 jaar lid zijn 



 

 

 

 

Degenen die 50 jaar lid zijn, hoeven geen contributie meer te voldoen. 
 
 

18. Rondvraag en sluiting 
Felix: ondanks herhaald verzoek en het aanbieden van hulp, slaagt hij er niet in om Frans 
Lejeune tot publicatie van besluiten t.a.v. protesten over te halen. Joost zal nog eens via 
Marc Kuipers hierop aan laten dringen. Deze publicaties zijn immers leerzaam voor alle 
clubleden.  
 
Volgende vergadering: maandag 22 april bij Marlies, aanvang 20.00 uur. 
Laren, Zijtak 11, 1251 RR, 06 10714352  
Felix nodigt voor deze BV de TC, SC, en SGCT uit. 
 
Acties: 
Joost: 
- Marc Kuipers vragen met Frans Lejeune te overleggen over uitblijven publicatie van 
afgehandelde protesten.  
- met WJ overleg voeren met SC over beleid en trainingen binnen 2 weken 
 
WJ:  
- zorgen dat via TC beleid meespelen niet-leden wordt aangescherpt em prominenter over 
het voetlicht komt. 
- met Joost overleg voeren met SC over beleid en trainingen binnen 2 weken 
- afronden wijzigingen HHR binnen 2 weken 
- benaderen kandidaten voor nieuwe penningmeester binnen 2 weken 
 
Marlies:  
- benaderen beoogde opvolgster en zo mogelijk definitief vastleggen 
- na bericht van Ferdinand aanschrijven twee geschrapte leden 
 
Felix: uitnodigen TC, SC en SGCT voor komende BV 
 
Ferdinand: formeel berichten aan Marlies dat hij 2 leden heeft geschrapt. 
 
 


