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Beste Starleden,

Is de “claimcultuur” ook tot onze club doorgedrongen? Daarmee bedoel ik niet het zo snel 
mogelijk claimen van slagen. Zolang dat correct gebeurt, is dat een legitiem onderdeel van het 
bridgespel. Ik bedoel claimcultuur als verzamelnaam voor gedrag waarbij het individu fel 
opkomt voor het eigen belang. Veel nadruk op rechten, maar niet op plichten. Heel snel van 
mening zijn dat je eigen belang geschaad wordt en er dan vol bovenop om het “recht” te doen 
zegevieren. Korte lontjes, harde actie. 

Afgelopen jaar is het bestuur meer dan eens verzocht om op te treden. Door leden die zich 
ergerden aan handelen en/of gedrag van andere leden of leden die zich zelfs geschoffeerd 
voelden. Ook heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien om zelf actief corrigerend op te 
treden.  Het bestuur in de rol van politieagent. Niet het meest aantrekkelijke onderdeel van het 
besturen. Nu wil ik de zaak niet groter maken dan ze is. Het is meer dat ik vroegtijdig wil 
signaleren en een beroep op iedereen wil doen om oog te hebben voor de nuance en tolerantie. 

Een oorzaak van de toegenomen felheid is dat steeds meer per e-mail gecommuniceerd wordt. 
En dan komt de boodschap soms onbewust scherp over of anders dan bedoeld. Er volgt een 
felle reactie per e-mail en dan is het kwaad in feite al geschied. Jammer en meestal onnodig. 
Een “ouderwets” gesprek had de zure discussie kunnen voorkomen. 

Je ziet dat veel sportclubs inspelen op deze maatschappelijke tendens en met allerlei 
(gedrags)regels komen. Dat is bij ons niet aan de orde. Laat ik als voorbeeld onze website 
noemen. Dat is de best bezochte website van een bridgeclub in Nederland. Met veel nieuws 
over de club en de prestaties van clubleden. Er is niet zoiets als een reglement waarin geregeld 
is wat wel en wat niet op de Star-site geplaatst wordt. In principe wordt elk bericht dat door 
een lid wordt aangeleverd op de site geplaatst. Dat is prima, je wilt als webmaster of als 
bestuur geen censuur gaan toepassen. Maar dan kan het voorkomen dat leden zich niet kunnen 
vinden in sommige berichten. Bijvoorbeeld als er een reactie wordt geplaatst bij de 
spelverdelingen die op de site geplaatst worden waarvan een ander vindt dat die onheus is en 
op de man gericht. 

Als er sprake is van een conflict, dan zijn daar (tenminste) 2 partijen bij betrokken. Vaak ligt 
de waarheid in het midden. Als de 1e actie genuanceerd is en de reactie daarop met 
terughoudendheid, komt er geen conflict. En als dat desondanks dreigt, dan stoppen met 
mailen, maar praten. Als het bestuur daar in kan bemiddelen, uitstekend. Mijn boodschap is: 
laten we ons allemaal inzetten om de sfeer en de betrokkenheid bij de club goed te houden. Af 
en toe een rem op het ego zetten. Niet direct fel in actie komen. Eerst een paar keer slikken en 
het valt allemaal best mee.     

Ronald Hagoort
Voorzitter STAR    
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Verslag Secretariaat

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter : Ronald Hagoort
Secretaris : Marlies Stam
Penningmeester : Ferdinand Verwijs
Ledenadministratie : Tiny Scholtens
Technische zaken : Joost Dirkson

Speelgelegenheid
In het NDC heeft Star (behalve tijdens de zomercompetitie) in totaal 4 speelzalen tot haar 
beschikking. 

Clubcompetities
Het verloop van de interne en externe competities leest u verder in het jaarverslag van de TC.
Dit jaar waren de competities langer dan vorige jaren.
De vaste arbiters waren Piet van Steijn en Harry Janssen, die ook afgelopen seizoen weer zeer 
betrouwbaar om beurten de clubavond leidden. Sas Fossen was een gewaardeerde invaller.
Jan Meijer en Chris Hartog dupliceerden wekelijks de spellen.
Ed Franken organiseerde ook dit jaar weer de Frans zur Lage beker.
De zomercompetitie was dit jaar gratis voor de eigen leden en voor gasten bedroeg het inschrijfgeld 
2,50 euro.

Ledenbestand
Per 10 mei heeft Star 236 leden, waarvan er 210 actief spelen.

De Star-site
De website van BC Star wordt nog altijd goed bezocht. Dankzij de inzet van Albert Reijnen 
en Rudi de Mol ziet de site er zeer verzorgd uit en is de site altijd snel actueel. Het Bestuur 
gebruikt de site voor hun mededelingen. Het forum wordt gebruikt voor onderlinge discussies.

Star Magazine  
Dit jaar zijn er twee gedrukte versies van het magazine uitgekomen, zeer tot tevredenheid van 
onze leden. Onze dank gaat uit naar alle leden van de redactie.

Star is een van de grootste en sterkste bridgeclubs van ons land. Werden vorig jaar Remco 
Brüggemann, Henk Willemsens,  Marcel Winkel en Hans Kelder gehuldigd als sportploeg 
van het jaar van de provincie Utrecht, dit jaar werden Paul Erich en Loek Verhees Nederlands 
kampioen bij de senioren paren.
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OVERZICHT AFGELOPEN SEIZOEN

INTERNE WEDSTRIJDEN

Clubcompetitie

Howell I, 2009-2010  1ste plaats
Groep A: Dennis Stuurman & Tim Verbeek & Frank Visser
Groep B: Rick van de Horst & Yvonne Silbernberg
Groep C: Willem Schneider & Hans Verveer
Groep D: Jan Bors & Jan Hofman

Howell II, 2009-2010  1ste plaats
Groep A: nog niet bekend
Groep B: nog niet bekend
Groep C: nog niet bekend
Groep D: nog niet bekend

Butler 1 , 2009-2010, 1ste plaats
Groep A: Dennis Stuurman & Tim Verbeek & Frank Visser
Groep B: Chris ten Kate & Huub van der Wouden
Groep C: Joost van de Braak & Jan Staal
Groep D: Alfred Blaauw & Cor Hulspas

Butler II, 2009-2010 1ste plaats
Groep A: Dennis Kruis & Kees Jan Willemsens
Groep B: Dirk de Beer & Machteld Giesbers
Groep C: Anneke de Jong & Pieter Steinz
Groep D: Margriet Bakker & Marlies Stam

Top integraalwedstrijden (individueel klassement)
1. Jan Meijer
2. Henk van Aarst

Interne viertallen competitie 2009-2010
Winnaar A groep: Star 2A

Zomercompetitie 2009
Groep A: Hans Klarenbeek & Erik Swinkels
Groep B: Titia Santema & Tiny Hunefeld

EXTERNE WEDSTRIJDEN

Samenstelling viertallen seizoen 2009-2010 

Meesterklasse
1. Henk Willemsens - Remco Brüggemann

Hans Kelder - Marcel Winkel
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2. Alex van Reenen - Marcel Swiddeė
Kees Jan Willemsens - Dennis Kruis  

Eerste Divisie
3. Sjoerd Wartena-Frank Veger 

Richard Ritmeijer-Marvin Kuivenhoven 
Dennis Stuurman-Frank Visser  

4. Jan Meijer - Jan Tulp 
Ed Franken - Loek Verhees 
Johan Claessen -Peter van de Voorden 

Tweede Divisie
5. Joost Dirkson - Lukas Boutens

René van Dijk - Adriaan Vos
Jeroen Kraan - Kees Wulffelé 

6. Ronald Hagoort - Koeno Brouwer - Rik Doodkorte
Eric Nöcker - Erik Swinkels 

7. Hendrik Bijker - Martin Bootsma
Rens Dinkhuijsen - Nils Verhoeve 
Ferdinand Verwijs - Peter Hendriks 

8. Herman Klouwen - Albert Reijnen
Niels de Bruin - Aris Verburgh
Stef Leeuwenburgh - Rob Pronk 

9. Patrick Schenkhuizen - Paul Schriek
Jan Willem van Brakel - Felix Ophorst
Yvonne Silbernberg - Rick van de Horst 

Hoofdklasse 
10. Ad Dieben - Rob Rijnders - Anton Waltman

Harry Houtman - Willem-Jan van Rooijen  
11. Jan ten Cate- Conny Kortekaas

Martijn Vis - Martin Engelberts
Rian Lukassen en Paul de Porte 

12. Joost van den Braak - Jan Staal
Emil Hendriks -Theo Dhuyvetter
Pieter Steinz - Anneke de Jong 

13. Hans Habben Jansen- Peter Mayer
Peter Bosman - Joke Kool 

Eerste Klasse 
14. Nelleke Mulder - Co Kragten, 

Annemieke Boendermaker - Jan Thesingh
Cor Hulspas - Alfred Blaauw 

15. Dennis van Tilborg - Wim Vink
Anneke van Hooijdonk - Marcel van Hooijdonk 

Zie voor de behaalde resultaten het verslag externe viertallen van de TC.
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STAR GRAND CAFE TOUR 2009
Zondag 30 augustus werd de 17de Star Grand Cafe Tour, gehouden in de binnenstad van 
Utrecht, wederom een groot succes. Stairway to Heaven heeft opnieuw haar ruimte 
beschikbaar gesteld als gastlocatie waar 212 paren zich lieten inschrijven voor deelname aan 
de tour.
Naast Stairway to Heaven hebben nog 19 horecalocaties meegedaan om de bridgedrive 
mogelijk te maken.  De lunchbeker voor de best verzorgde lunch werd dit jaar niet aan 1, 
maar aan 3 deelnemende horecagelegenheden uitgereikt. De winnaars waren Carre, ’t Zuiden 
en Casa di David. Er werd duidelijk gestreden om de 1ste plaats, hetgeen betekende dat er veel 
lovende reacties van deelnemers kwamen over de fantastische lunches die ze hadden genoten.
Dit jaar is als 1ste geëindigd het damespaar Laura Lor en Marijke Erich met ruim 69%. De 2de 

prijs ging naar het paar Van den Brink – Kempen en de 3de prijs ging naar onze clubgenoten 
Agnes Wessseling en Niels van der Gaast die daarmee de Ans Zijp beker wonnen.
Star’s Grand Café Tour werd georganiseerd door Cor Hulspas, Maria Mens, Jan Meijer, 
Mariëtte Vogelaar en Tiny Scholtens.

Frans zur Lage Trofee
De wedstrijd om het persoonlijk kampioenschap had dit jaar een primeur. Gerard Hilte en 
Niels de Bruin scoorden allebei  62,82%. Zij mogen de Frans zur Lage Trofee elk een half 
jaar op hun schoorsteenmantel zetten. Een andere primeur was dat het deelnemersveld dit keer 
bestond uit slechts 56 personen. Komend seizoen zullen we eerder en meer reclame maken 
voor deze wedstrijd zodat we weer op de gebruikelijke 84 deelnemers uitkomen. 

Uitslag van 6 april 2010: 
1/2 Gerard Hilte 62.82%
     Niels de Bruin                 62.82%
3 Herman Klouwen              62.45%
4 Reggie Schouten                62.27%
5 Jan Meijer                        61.90%
6 Felix Ophorst                    60.44%
7 Gerard Elsendoorn            60.07%
8 Jan ten Cate                       59.52%
9/10 Agnes Wesseling       58.79%
        Erik Swinkels               58.79%

De afgelopen tien  winnaars van deze trofee zijn: 
2001 Dick v.d. Wolf
2002 Ferdinand Verwijs
2003 Erik Swinkels
2004 Henk Willemsens
2005 Johan van Gestel
2006  Sander van Kappen
2007 Gerard Elsendoorn
2008 Peter van der Voorden 
2009 Toine van Hoof
2010 Gerard Hilte en Niels de Bruin
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Verslag Feestcommissie
Voor het 3e jaar zorgde de feestcommissie voor een goed gevulde tafel bij de Kerstdrive. Dit 
jaar helaas geen wild prijzen omdat Kees Haks met vakantie was maar ondanks dat vonden de 
prijzen gretig aftrek. 
De winst ging in Oost-West naar Ed Franken en Toine van Hoof. In de Noord-Zuid lijn was 
de winst voor het gelegenheidspaar Wubbo de Boer met Marja Noorman. 
 
De Sinterklaas drive werd gewonnen door Peter van de Voorden en Johan Claesen. Dit keer 
had de Sint chocolade pinda’s meegenomen. Zelf had hij niet de moeite genomen naar Utrecht 
te komen. Misschien volgend jaar?
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Verslag Algemene Ledenvergadering Star d.d. 16 juni 2009

Aanwezig zijn in totaal 57 leden inclusief 5 bestuursleden. Er hebben zich 23 leden afgemeld.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.55 uur.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stuk Loeki Vehmeijer wordt behandeld bij agendapunt 10.
De voorzitter van de selectiecommissie Paul Erich heeft zich met bericht afgemeld en zal 
waargenomen worden door Jan Meijer, lid van de selectiecommissie.

3. Notulen Jaarvergadering d.d. 24  juni 2008
Bij agendapunt 12: Koeno Brouwer stelt zich voor het seizoen 2008/2009  nogmaals 
beschikbaar voor de duur van 1  jaar;
Bij agendapunt 17: Niet alle bekers zijn in september 2008 uitgereikt. Het bestuur belooft 
meer zorgvuldigheid en zegt toe alle bekers steeds aan het begin van het nieuwe 
bridgeseizoen uit te zullen reiken. Lid van het jaar Toine van Hoof zal zich voorbereiden op 
de keuze van een nieuw lid van het jaar in september 2009.
Bij agendapunt 18: Ed Franken zegt toe, mits hij voldoende ruimte ter beschikking heeft, het 
archief van STAR te willen beheren. Dit wordt in dank aanvaard.
Ed Franken en Bep Vriend werden samen geen kampioen bij de gemengde paren, maar bij de 
senioren.

4. Verslag van de secretaris
Marlies Stam geeft een toelichting bij dit verslag. M.b.t. de STARsite en Star Magazine zegt 
zij toe dat de redactieleden voortaan expliciet genoemd zullen worden. De redactie zal voor de 
volgende ALV’s een stukje voor het verslag van de secretaris aanleveren

5. Verslag van de penningmeester
De gemeente Utrecht heeft STAR een subsidie van € 1500,- verleend, op basis van subsidie 
die de gemeente aan alle sportverenigingen in de gemeente Utrecht toekent. Deze subsidie zal 
zoals het er op dit moment naar uitziet volgend jaar opnieuw worden toegekend.

6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Rik Doodkorte en Jeroen Kraan, heeft geconstateerd dat de 
boekhouding op orde is. Er volgt groot applaus. De kascommissie stelt voor de penning-
meester décharge te verlenen, evenals het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

7. Verkiezing kascommissie
Rik Doodkorte en Peter van der Voorden worden als lid benoemd en Henk van Doren wordt 
door de ALV als reservelid benoemd. 

8. Begroting seizoen 2009-2010
De subsidie van de gemeente Utrecht van € 1500,- zal op verzoek van de selectie commissie 
komend seizoen worden aangewend voor het financieren van trainingen van de externe 
viertallen, waarbij € 500,- beschikbaar is voor training van de viertallen die in de Hoofdklasse 
of lager uitkomen.
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Tevens wordt besloten dat er  vanuit de reguliere begroting geen geld beschikbaar gesteld 
voor inschrijvingen van vertegenwoordigende viertallen voor externe toernooien of voor 
teambuilding activiteiten van deze viertallen.

9. Contributie 
Het bestuursvoorstel om de contributie niet te wijzigen wordt door de ALV aangenomen.

10. Verslag technische commissie 
Het district heeft STAR een extra 1e klasse plaats ter beschikking gesteld. Dit zal vooralsnog 
niet leiden tot een 17e viertal in de 2e klasse. De TC zal komend seizoen gefaseerd toewerken 
naar een differentiatie in de groepsgrootte, te weten een compactere A van 18 paren, een 
groeiende C en een nog sterker groeiende D. Dit is mede ingegeven door de vraag van het 
bestuur na te denken over een meer op de topspelers gerichte A-groep en de realiteit van (over 
alle groepen heen) hogere opkomstpercentages in de hoogste groepen. Op deze wijze zullen er 
naar verwachting steeds 4 voldoende grote groepen zijn per speelavond.
De TC accepteert de suggestie van Loeki Vehmeijer (ingezonden stuk) over de verdeling van 
de groepen over de zaal per avond te variëren om zo het contact tussen de spelers in de 
verschillende groepen te vergroten. De jaarkalender voor volgend jaar is vrijwel dezelfde als 
de kalender van afgelopen jaar, waarbij de TC de interne viertallenserie als een volledige 
Zwitserse competitie wil organiseren. De TC zal nog nadenken over een eventuele Deense 
laatste speelavond van deze viertallenserie.
In stemming wordt gebracht een voorstel om de TC de opdracht te geven om na te denken om 
de viertallenserie terug te brengen tot minder dan 7 avonden. Dit voorstel wordt door de ALV 
afgewezen. De protestcommissie heeft aan de TC een voorstel gedaan om het 
wedstrijdreglement zodanig aan te passen dat de arbiter standaard  sancties voor “Ghestem”-
vergissingen op zal leggen. De TC zal in augustus 2009 een beslissing nemen over de 
wenselijkheid van deze aanpassing van het wedstrijdreglement. 
In stemming wordt gebracht of de ALV van mening is dat STAR af moet willen wijken van 
de standaardregeld van de NBBs in deze: de ALV is deze mening in grote meerderheid niet 
toegedaan en vraagt de TC dit mee te nemen in haar overwegingen.

11. Samenstelling technische commissie seizoen 2009- 2010
De vacature van voorzitter zal vooralsnog wederom ad interim door Jan Meijer worden 
ingevuld, maar er zal gezocht blijven worden naar een voorzitter.
De vacature van secretaris zal vervuld worden door Henk Barreveld, die zich ook gedeeltelijk 
beschikbaar stelt voor de vacature materiaalbeheer.
De positie van Sjoerd Wartena als kandidaat-lid blijft vooralsnog onduidelijk.
De ALV benoemt de technische commissie als zodanig.
 

12. Samenstelling bestuur seizoen 2009- 2010
De ALV benoemt het bestuur conform het voorstel, waarbij aangetekend dat Koeno Brouwer 
vooralsnog wederom voor 1 jaar benoemd wordt. 
De voorzitter doet een dringende oproep aan de leden na te denken over een bestuursfunctie, 
gezien het grote aantal bestuursleden dat na dit jaar af zal treden.

13. Installeren van de selectiecommissie en vaststellen visiedocument
Het bestuur stelt de volgende aanpassingen voor in het visiedocument:

• de voordracht kan nooit bindend zijn, het bestuur kan besluiten af te wijken 
van de voordracht;
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• tegen de voordracht door de selectiecommissie is individueel beroep mogelijk 
bij het bestuur, conform het huishoudelijk reglement artikel 14.

Het visiedocument wordt inclusief deze wijzigingen door de ALV vastgesteld.
De selectiecommissie wordt door de ALV geïnstalleerd en benoemd.
  

14. Verslag van de Prijzencommissie
Geen opmerkingen, de feestcommissie gaat door, leden kunnen zich melden om hen bij te 
staan.

15. Jubilaris(sen)
Jan Meijer 46 jaar lid van STAR;Dick van der Voort 45 jaar lid van STAR
Henk van Aarts 45 jaar lid van STAR
Ferdinand Verwijs 25 jaar lid van STAR

16. Club van 50
Marlies Stam en Peter van de Linde geven aan dat de pot vrijwel leeg is en er behoefte bestaat 
aan  nieuwe fondsen.
Er wordt geopperd dat de fondsen van de Club van 50 alleen bedoeld zouden moeten zijn 
voor incidentele financiering, terwijl de uitgesproken topsportambitie van STAR gefinancierd 
zou moeten worden vanuit de reguliere begroting.
Het bestuur steunt die suggestie niet, maar ziet juist voor de Club van 50 een rol weggelegd 
om via bijvoorbeeld een sponsorcommissie richting te geven aan zowel de fondsenwerving 
als de besteding van deze fondsen om bijvoorbeeld de topsportambitie te ondersteunen. Het 
bestuur nodigt de leden nadrukkelijk uit om in te gaan op het verzoek van Marlies en Peter om 
mee te denken. Een aantal leden meldt zich om over het werven van fondsen ter 
ondersteuning van de topsportambitie te buigen.

17. Uitreiking van clubprijzen, bokalen en bekers
Deze zullen uitgereikt worden op de eerste clubavond na de openingsdrive, te weten 8 
september 2009

18. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Marcel Winkel: hoe komt de Club van 50 nu tot concrete plannen?
Antwoord: de Club van 50  heeft aangegeven behoefte te hebben aan ideeën, alle leden zijn 
uitgenodigd hieraan bij te dragen, het bestuur voelt geen behoefte hierin het voortouw te 
nemen (zie agendapunt 16.)

Ed Franken: kan er bij aankondigingen op de website een datum komen?
Antwoord: Dat is een uitstekend idee dat aan de webmaster zal worden doorgegeven.  

Jan Hofman: komt er nog een vervolg aan de trainingen voor de C en D groep?
Antwoord: deze komen er in elk geval voor de externe viertallen (zie punt 8), maar het 
bestuur stelt overigens komend jaar geen geld beschikbaar voor deze trainingen. De leden 
wordt verzocht hier zelf ook in initiatief in te ontwikkelen. De Club van 50 kan eventueel 
benaderd worden voor financiering.

19. Sluiting rond 21.30    

ALV-Verslag: Joost Dirkson
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T.C. Verslag seizoen 2009-2010

Overzicht

Gedurende dit jaar is de TC twee keer in vergadering bijeengekomen, nagenoeg voltallig en 
met  een vertegenwoordiger van het bestuur. Daarnaast is er enkele keren ad-hoc overleg 
geweest over een specifieke kwestie.

Een verdere “fine-tuning” heeft plaatsgevonden van de groepsgrootten, met als doelstelling 
dat het aantal deelnemers voor alle groepen per avond ongeveer gelijk is. Dit is een continue 
proces; door mutaties veranderen de groepen voortdurend van grootte waardoor steeds weer 
een correctie nodig is. Daarbij is er een “natuurlijke trek naar boven”, o.a. door de regels voor 
indeling bij opsplitsen van een paar. Omdat de regels voor promotie en degradatie uiteraard 
ruim van te voren bekend moeten zijn, zal het altijd even duren voordat middels promotie en 
degradatie kan worden gecorrigeerd naar de gewenste grootte per groep. De TC wil 
onderzoeken of met een andere regeling van indeling van nieuwe paren in groepen een betere 
sturing kan worden bereikt.

De suggestie om een aparte Top Groep in te stellen is vooralsnog terzijde gelegd.

De Interne Club competities verliepen zonder problemen. Wel valt op de mindere 
belangstelling voor de Top Integraal en voor het Persoonlijk Toernooi. Het is niet duidelijk 
hoe dit verbeterd kan worden. De TC wil wel doorgaan met deze wedstrijdvormen – zie het 
programma voor het nieuwe seizoen. 

Er wordt gewerkt aan versterking van het team van wedstrijdleiders voor de clubavonden. 
Hopelijk kunnen hierover in de ALV nadere mededelingen worden gedaan.

De samenstelling van de TC behoeft enige aandacht. Albert Reijnen heeft te kennen gegeven 
zijn dit jaar aflopende termijn als TC-lid niet te willen verlengen, zij het dat hij wel wil 
blijven meewerken aan het publiceren van uitslagen op de website. Er moet een opvolger 
worden gezocht. Ook heeft Jan Meijer te kennen gegeven binnen niet al te lange tijd het 
waarnemend voorzitterschap te willen beëindigen.

Voor het opruimen na afloop van de speelavonden zal volgend jaar wederom nadrukkelijk 
“paar 7” worden ingeschakeld, onder aanvoering van een apart TC-lid voor iedere lijn. 

De TC acht het gewenst wat strenger op te treden tegen telaatkomers. Een regeling hiervoor is 
gepubliceerd op de website. Met de reacties die hierop zijn ontvangen wordt rekening 
gehouden bij de regeling voor het volgend seizoen.

Voor het begin van het afgelopen seizoen heeft Marlies Stam samen met Tiny Scholtens en 
Anne Marie Molensky gezorgd voor reiniging van het spelmateriaal. Dit is zodanig grondig 
gebeurd dat nu, een jaar later, een soortgelijke schoonmaakactie nog niet nodig wordt geacht. 
Wel zal gekeken worden naar slijtage van multiplex gidsbriefjes en enkele niet meer goed 
functionerende Bridgemates.
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Verslag externe viertallencompetitie 2009/2010

Meesterklasse: Star 1 handhaaft zich, Star 2 degradeert.
Eerste Divisie: Star 3 degradeert, Star 4 handhaaft zich.
Tweede Divisie: Star 6 is kampioen en promoveert. Star 8 wordt derde. Star 5, 7 en 9 

handhaven  zich.
Hoofdklasse: Star 10 is kampioen en promoveert, Star 12 wordt tweede, Star 11 en 13 

handhaven zich.
Eerste klasse: Star 14 en 15 handhaven zich beide.

De verdeling volgend jaar is :
Meesterklasse : 1 teams Hoofdklasse : 3 teams
Eerste Divisie : 3 teams 1e klasse : 2 teams
Tweede Divisie : 6 teams 2e klasse : overige teams

Samenstelling en taakverdeling TC

Rooster van aftreden TC-leden (in principe geldt het mandaat voor 3 jaar )
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2012 
- Rudi de Mol, Sjoerd Wartena: 2011
- Albert Reijnen (treedt af), René van Dijk: 2010

Voorstel TC t.a.v. de samenstelling :
- Nader in te vullen

Taakverdeling TC
- vacature : voorzitter
- Henk Barreveld : secretaris, materiaalbeheer
- Jan Meijer : waarnemend voorzitter, viertallenleider 2e divisie en hoger, 

  NBB-beker team 2, leider clubcompetitie, 
  leider zomercompetitie, dupliceren

- Rudi de Mol : computerwerk (met bijdrage van Albert Reijnen), 
  persoonlijk toernooi

- Reggie Schouten : ruitenboer, arbiter bekerwedstrijden
- René van Dijk : Hfd.kl.beker, viertallenleider hfd.kl. en lager, thuiswedstrijden 

  externe viertallen
- vacature : ONPK, thuiswedstrijden externe viertallen, Jacques Buthbeker, 

  NBB-beker team 1
- Sjoerd Wartena : materiaalbeheer
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Verslag selectiecommissie 2009-2010

In december 2009 is het SELECTIECOMMISSIE REGLEMENT op de website onder 
Clubinformatie en Reglementen toegevoegd. Uitgangspunt van dit reglement is het 
visiedocument zoals opgesteld in december 2008. De opmerkingen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 16 juni 2009 zijn verwerkt en tevens zijn diverse regelingen aangepast 
en gewijzigd. Het bestuur heeft dit reglement geaccordeerd.

NBB-beker
Bij de teams voor de NBB-beker genieten de paren die voor Star uitkomen in de Meester-
klasse, Eerste en Tweede Divisie de voorkeur. Het afgelopen seizoen hebben we drie teams 
ingeschreven voor deze beker. Star 2 verloor kansloos van BC 70, Star 3 ging eervol ten 
onder tegen BC ’t Onstein. Via overwinningen op Topbridge Zuid en BC De Lombard haalde 
Star 1 de finale.

Externe viertallencompetitie  
De resultaten van het afgelopen seizoen waren min of meer volgens verwachting. In de 
Meesterklasse wist Star 1 zich op het nippertje te redden terwijl Star 2 kansloos degradeerde. 
In de Eerste Divisie begon  Star 3 heel goed en heeft zelfs even bovenaan gestaan. Daarna 
ging het steeds minder en kwam het team uiteindelijk 2 VP’s te kort om zich te handhaven. 
Star 4 vertoefde steeds rond de fatale streep en handhaafde maar net met één VIP voorsprong. 
In de Tweede Divisie uitstekende resultaten. Star 6 (Brouwer, Doodkorte, Hagoort, Nöcker en 
Swinkels) werd kampioen en neemt komend seizoen de plaats in van Star 3 in de Eerste 
Divisie. De overige vier Star teams wisten zich keurig te handhaven. Komend seizoen 2010-
2011 hebben we één team in de Meesterklasse, drie teams in de Eerste Divisie en zes teams in 
de Tweede Divisie. We hebben via vele telefonische en persoonlijke gesprekken en e-mails 
geïnventariseerd bij de bestaande teams in de Meesterklasse, Eerste en Tweede Divisie naar 
hun plannen voor het komend seizoen. Daarnaast konden paren die in aanmerking wilde 
komen zich tot 15 april 2010 melden bij de selectiecommissie.
Eind april is de samenstelling van Star 1 t/m Star 10 op de website bekendgemaakt.

Training 
Voor de komende viertallencompetitie zijn/worden de volgende trainingen gegeven:
-14 mei, 18 juni en 3 september: Louk Verhees voor de teams in de MK en ED
-7 en 28 mei, 11 juni: Hans Kelder en Tim Verbeek voor de Tweede Divisie
Marcel Winkel verzorgde trainingen op 31 mei en 14 juni  voor de Hoofdklasse en lager.

Begeleiding 
Voor alle teams uit de Meesterklasse, Eerste en Tweede Divisie is inmiddels een captain 
aangesteld. Deze kan een speler van een team of een non-playing captain zijn. Een captain 
kan meerdere teams begeleiden. Allen zullen een “Taakomschrijving Captain” ontvangen. 

Contact
In september 2009 is in de opvolging van Paul Erich voorzien met de benoeming van Ed 
Franken als lid en door het lid Hans Kelder tot voorzitter te benoemen. De selectiecommissie 
heeft onderling zeer frequent contact via e-mail, telefoon, vergaderingen  en gesprekken op de 
clubavonden. Via de website informeren we de leden regelmatig. We streven naar een grote 
openheid naar de leden en een zo transparant mogelijke werkwijze.
Verslag: Ed Franken, Hans Kelder, Jan Meijer  juni 2010   
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Toelichting jaarrekening 2009/2010.

1.  Exploitatie overzicht.

1.1 Opbrengsten
De inkomsten zitten op het niveau van de begroting met wat kleine verschillen op de 
verschillende posten die onderaan de streep ongeveer tegen elkaar wegvallen. De 
zomercompetitie heeft zich conform afspraak wederom volledig kostendekkend afgespeeld. 
De SGCT heeft minder bijgedragen door wat tegenvallers bij de laatste uitvoering. 

1.2 Uitgaven
De meeste kosten zaten in de buurt van hun begroting, met uitzondering van de extra 
faciliteiten (geen trainingen verzorgd).

1.3 Reserveringen
Een bedrag van € 1.500,00 is ten goede gekomen aan de lustrumreserve. Met dit bedrag kan 
de commissie aan de slag voor het komende lustrum. De investeringsreserve is toegenomen,  
de SGCT- en kaartreserve zijn gelijk gebleven.

2.  Toelichting vermogensoverzicht.

2.1 Vorderingen.
Het bedrag van te vorderen contributies is op het vertrouwde niveau. De overige vorderingen 
post bestaat uit een vordering bij de SCGT commissie ter grootte van hun werkkapitaal, 
€ 4.771,64 en vooruitbetaalde arbiterkosten en zaalhuur.

2.2 Schulden.
Het bedrag aan schulden bestaat uit uitgaven t.b.v. het afgelopen financiële jaar, die om 
verschillende redenen gedaan worden na de sluiting van het boekjaar op 31 maart 2010. Dit 
betreft dit jaar vnl. nog te betalen kosten voor de arbiters, Kerstprijzen, kosten meesterpunten 
en nog te betalen zaalhuur.

2.3 Liquide middelen.
Het saldo van de bank was op 31-03-2010 als volgt opgebouwd:

Rentemeerrekening € 26.500,00
Rekening Courant  €      958,97

Het kassaldo bedroeg op 31-03-2010   € 12,80.

2.4 Reserves.
De lustrumreserve heeft een nieuwe storting van € 1.500,00 , ter voorbereiding op het 70-jarig 
lustrum. De speelkaartenreserve is ongewijzigd gebleven. De Algemene Reserve (netto 
vermogen) is gestegen met € 992,23, hetzelfde geldt voor de investeringsreserve.
Het bruto vermogen van de vereniging is dit jaar met € 3.484,46 toegenomen.
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JAARREKENING 2009 / 2010 

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE BEGROTING
2009/2010 2009/2010 2010/2011

INKOMSTEN
contributies 23.000,00 22.872,50 23.000,00
rente baten 600,00 912,50 600,00
zomercompetitie 300,00 280,00 300,00
Overige opbrengsten 200,00 59,20 200,00
Opname uit investeringsfonds 0,00 0,00 0,00
subsidie 1.500,00 1.526,25 1.500,00
Lustrum 0,00 0,00 0,00
Star Grand Café Toer 500,00 245,32 500,00

------------+ ------------+ ------------+
TOTAAL OPBRENGSTEN 26.100,00 25.895,77 26.100,00
UITGAVEN  
NBB contributie 4.100,00 3.865,66 4.000,00
zaalhuur Den Hommel 7.500,00 7.743,54 8.200,00
viertallen (incl zaalhuur) 2.000,00 2.305,54 2.400,00
Prijzen 1.500,00 1.173,75 1.200,00
clubwedstrijden 3.800,00 3.448,00 3.500,00
bekerwedstrijden 400,00 192,03 400,00
administratie 800,00 448,45 500,00
attenties 500,00 787,05 500,00
materiaal 500,00 411,35 500,00
meesterpunten 400,00 269,85 400,00
Star Magazine 900,00 1.188,09 900,00
zomercompetitie 300,00 280,00 300,00
Overige kosten 400,00 298,00 300,00
extra faciliteiten 1.500,00 0,00 1.500,00
activiteiten commissie 0,00 0,00 0,00
Lustrum 0,00 0,00 0,00
Star Grand Café Toer 0,00 0,00 0,00

------------+ ------------+ ------------+
SUBTOTAAL 24.600,00 22.411,31 24.600,00
VOORZIENINGEN  
Donatie SGCT reserve 0,00 0,00 0,00
Donatie lustrum reserve 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Donatie speelkaartenreserve 0,00 0,00 0,00
Donatie investeringsfonds 0,00 992,23 0,00
TOTAAL KOSTEN 26.100,00 24.903,54 26.100,00
EXPLOITATIESALDO 0,00 992,23 0,00
TOTAAL 26.100,00 25.895,77 26.100,00

Vermogensoverzicht 2009 / 2010
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Vermogensoverzicht 31 maart 2010 31 maart 2009

VORDERINGEN
te innen contributies 513,60 446,40
overige vorderingen 7.502,57 4.536,32

-------------+ -------------+
8.016,17 4.982,72

SCHULDEN
vooruit ontv contributie 696,00 4.392,00
overige schulden 1.035,48 483,10

-------------+ -------------+
-1.731,48 -4.875,10

LIQUIDE MIDDELEN
giro (rentemeer , rc) 27.458,97 30.126,58
Kas 12,80 37,80

-------------+ -------------+
27.471,77 30.164,38
-------------+ -------------+

BRUTO VERMOGEN 33.756,46 30.272,00

VOORZIENINGEN
Star Grand Café Toer reserve 4.525,00 4.525,00
lustrum reserve 4.500,00 3.000,00
speelkaarten reserve 1.000,00 1.000,00
investeringsfonds 6.310,29 5.318,06

-------------+ -------------+
-16.335,29 -13.843,06
--------------+ -------------+

NETTO VERMOGEN  17.421,17 16.428,94
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