
Verslag Algemene Ledenvergadering Star d.d. 15 juni 2010

Aanwezig zijn 40 leden, inclusief 4 leden van het bestuur. Joost Dirkson is afwezig.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De mail over de site van Henk Willemsens zal onder punt 18 behandeld worden.

3. Notulen Jaarvergadering d.d. 16 juni 2009
Deze worden unaniem en zonder aanmerking goedgekeurd.

4. Verslag van de secretaris
De secretaris heeft geen toevoegingen maar betreurt het dat zij tijdens het schrijven van dit 
verslag geen melding heeft gemaakt van het schitterende boek dat Ed Franken heeft 
gemaakt
over de geschiedenis van 70 jaar Star.

5. Verslag van de penningmeester
De penningmeester ontvangt een groot applaus voor de wijze waarop hij de financiën 
beheert en een positief saldo weet te handhaven. Hij heeft ook de nodige informatie aan de 
gemeente Utrecht verstrekt zodat Star wederom een subsidie van €1500 ontvangt.

6. Verslag van de kascommissie
Rik Doodkorte vindt de controle op de boekhouding van Star een saaie bezigheid worden. 
Met Peter van der Voorden vindt hij dat de penningmeester zijn werk zo goed doet dat zij 
hem, onder applaus een fles wijn aanbieden. De kascommissie stelt voor het bestuur en de 
penningmeester décharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.

7. Verkiezing kascommissie
Rik Doodkorte stelt voor de huidige situatie voor het komend seizoen te handhaven, zo zal 
geschieden.

8. Begroting seizoen 2010 – 2011
De subsidie van de gemeente wordt gebruikt voor de trainingen aan de leden die aan de 
externe competitie meedoen. Star Magazine ontvangt €900, wat voldoende zal  zijn.De 
verhoging van de zaalhuur is reeds in de begroting verwerkt. 
De verhoging roept vragen op uit de zaal, en Lodewijk Tielens, voorzitter van de stichting 
stimulering Denksport Utrecht, geeft uitleg.

9. Contributie
Het bestuur besluit dat met deze begroting de contributie komend seizoen niet verhoogd 
hoeft en de vergadering is het hier mee eens.

10. Verslag technische commissie
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

11. Brief Bert Daemen betreffende de bonusregeling
Na een levendige discussie wordt besloten de bonussen niet af te schaffen, maar wel om de 
hoogte ervan aan te passen. Star past dit systeem al meer dan 50 jaar toe. De TC zal na 
haar volgende vergadering met een besluit komen.



12. Samenstelling Technische commissie seizoen 2010 – 2011
Volgens rooster treedt Albert Reijnen af, Marc Kuypers zal zijn plaats innemen. Rene van 
Dijk stelt zich nog 3 jaar beschikbaar.
vacature: voorzitter
Jan Meijer: waarnemend voorzitter, competitie 2de divisie teams en hoger, NBB beker team 2, 
leider club competitie, dupliceren
Henk Barreveld: materiaal beheer
Rudi de Mol: computerwerk, persoonlijk toernooi
Reggie Schouten: ruitenboer, arbitrage bekerwedstrijden
Rene van Dijk: hoofdklasse beker, competitie hoofdklasse en lager, thuiswedstrijden externe 
viertallen
Vacature/Marc Kuijpers: ONPK, JB beker, NBB teams
Sjoerd Wartena: materiaal beheer

13. Verslag van de selectie commissie
Als aanvulling op het stuk in het JV vertelt Ed Franken dat veelal playing captains uit het 
eigen team worden benoemd. Jan Meijer zegt dat coaches moeilijk te vinden zijn. Kees Jan 
Willemsens vindt dat er niet altijd behoefte is aan een coach, en dat als er problemen zijn 
over wie er wordt opgesteld, er naar de selectie commissie gegaan kan worden. Ook vraagt 
hij zich af of het niet moeilijk is voor de voorzitter van de commissie om 2 petten op te 
hebben, hij is ook coach van het Nederlands damesteam. Ed vertelet dat er een 
wisselwerking moet blijven tussen de diverse commissies, communicatie blijft erg belangrijk.
Onder applaus wordt de selectie commissie geïnstalleerd.
Bert Daemen vraagt zich af of jonge talentvolle spelers voldoende aandacht krijgen en of de 
selectie commissie voldoende op de hoogte is wie er beschikbaar zijn om voor Star uit te 
komen. 

14. Vaststellen reglement selectie commissie
Volgens de statuten moet hiervoor het huishoudelijk reglement worden aangepast. Ed 
Franken en Loek Verhees nemen deze taak op zich.

15. Verslag prijzen commissie
De commissie blijft nog een jaar doorgaan met haar activiteiten

16. Samenstelling bestuur 2010 -2011
Tiny Scholtens is reglementair aftredend en krijgt, namens het hele bestuur van de voorzitter 
veel dank voor het vele werk en de reflecterende rol die zij vervulde.
Ingeborg van der Werf treedt aan tafel en zal haar taak overnemen.
Volgend jaar zal de voorzitter aftreden, hij wordt opgevolgd door Willem-Jan van Rooijen die 
komend jaar zal meelopen en nu ook aan tafel plaats neemt.

17. Jubilarissen
Hans Verboom is 25 jaar lid en zal in september het Star speldje ontvangen, tijdens het 
uitreiken van de clubprijzen.

18. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Lustrumcommissie
Sigrid Spangenberg heeft aangeboden in deze commissie plaats te nemen, met Ingeborg als 
waarnemer uit het bestuur. Zij zal contact opnemen met Toine van Hoof die de vorige 
voorzitter was.
Henk Willemsens vraagt per mail of de clubkampioenen op de site vermeld kunnen worden. 
Er zal met Albert contact opgenomen worden.



Paul van de Porte vraagt of het nog mogelijk is om een team bij de selectie commissie aan te 
melden. Helaas moeten deze teams voor 15 april aangemeld worden. Ook zou hij graag 
board a match of patton wedstrijden spelen. Jan Meijer meldt dat Star dat in het verleden 
georganiseerde heeft maar dat er weinig belangstelling was. Willem-Jan vertelt dat de 
agenda al onder druk staat door de vele competitie verplichtingen. Ideeën blijven welkom.
Toine van Hoof vraagt of het verslag van de protest commissie ook in het JV opgenomen 
kan worden. Volgend jaar wordt het opgenomen. Hij wil ook graag de status weten van losse 
spelers die door omstandigheden meerder series niet hebben kunnen spelen. Jan Meijer 
zegt dat hier soepel mee om gegaan wordt.

19. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21 uur.


