
Notulen Bestuursvergadering, vrijdag 10 september Bij Joost
Aanwezig: het voltallige bestuur en Jan Meijer, voorzitter TC

1. Welkom en vaststellen agenda:
Ronald start de vergadering om 20.30 uur, na een heerlijk door Joost klaargemaakt diner, met 
het welkom heten van Jan Meijer.
 
2. Ingekomen stukken en notulen vergadering mei:
Over de zaalhuur is er een overeenkomst, nog geen contract. Er zijn wat klachten over de 
onaangekondigde verhoging van de consumpties, Ronald zal hier met Lodewijk en Hans 
contact over opnemen.
De ingekomen stukken zijn verder al in de agenda verwerkt.

3. Technische zaken en bonusregeling:
In de TC is men unaniem van mening dat de bonusregeling verminderd moet worden.
De vacature van voorzitter wordt t.z.t. waarschijnlijk ingevuld door Marc Kuypers.
De schudmachine wordt oud, Marlies zal contact opnemen met de bond over nieuwe 
machines.
BCO heeft contact opgenomen over een eventuele samenwerking, en een gesprek zal volgen 
met Ronald, Jan, Tim Verbeek en Maarten Heerschop met name over jeugdzaken.
Toine denkt over het beëindigen van zijn voorzitterschap van de protestcommissie. Jan zal 
een gesprek met hem hebben.

4. Verslag ALV:
Deze ligt bij Ronald om na te kijken en zal op de volgende BV besproken worden en daarna 
op de site geplaatst.

5. Verslag SGCT:
Er was een lagere opkomst dan andere jaren, 168 paar, hetgeen een landelijke trend blijkt.
We blijven het organiseren omdat het in als een sterk toernooi bekend staat en als promotie 
voor onze club dient. Het is misschien een idee om volgend jaar in 2 groepen te spelen.

6. Verslag ledenadministratie:
241 leden en 6 aspirant leden zijn er op dit moment,
Jan vraagt hoe er adresgegevens gewijzigd moeten worden. De NBB site en die van Star 
zouden gekoppeld moeten zijn,  Ingeborg zal met Albert kijken of het inderdaad zo is.
Ronald zal regelmatig de leden hieraan herinneren.

7. Verslag penningmeester:
Aanvraag subsidie gemeente Utrecht is de deur uit.
Wanbetaler(s) worden per 01-10-10 van de ledenlijst gehaald.
Joost vraagt naar de mogelijkheid om de trainingen van de divisieteams uit te breiden.
Hier zal jaarlijks met de selectiecommissie overleg over moeten komen, Joost zal dit 
organiseren. Marlies zal de Cv50 weer nieuw leven inblazen zodat er ook middelen zijn om 
uit te breiden.

8. Brief Felix Ophorst:
Verheugd neemt het bestuur deze brief in ontvangst en zal in de volgende vergadering Felix 
welkom heten. Marlies zal een nieuwe taal verdeling maken, waar o.a. Felix secretaris wordt 



en de site zal helpen beheren en marlies het lief en leed zal doen. De onkosten zullen worden 
vergoed.

9. Rondvraag en w.v.t.t.t.k:
Lustrumcommissie: Ingeborg heeft een commissie gevormd met Maria Mens, Gonnie 
Bonfrere, en Sigried Spangenberg. Er wordt nog gezocht naar een deelnemer, het liefst een 
oud UBC speler.
Aanpassen HH reglement en statuten: Ed Franken en Loek Verhees hebben aangeboden dit te 
zullen doen. Ronald zal contact opnemen.
Zomercompetitie: wordt minder bezocht. Er wordt veel thuis gespeeld, terwijl er ook voor de 
onderlinge wedstrijden door Jan van materiaal kan worden voorzien. We zullen er meer 
aandacht voor vragen.

10. Sluiting en vaststellen volgende vergadering:
De vergadering wordt om 22 uur afgesloten, De volgende keer vergaderen we bij Ronald,
om 20.30 uur op woensdag 15 december.


