
Algemene Ledenvergadering Star 2012
Het bestuur van Star nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 
2012, die wordt gehouden op dinsdag 12 juni 2012 om 19.45 uur in Den Hommel.
Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Bericht van verhindering: Henk Barreveld, Peter Bosman, Leon Bijnsdorp, Hans Bouman, 
Marc Kuijpers, Frans Lejeune, Gabriëlla Parra, Reggie Schouten, Mariëtte Vogelaar, Marcel 
Winkel

3. Notulen jaarvergadering 14 juni 2011

4. Verslag van de secretaris 2011-2012

5. Verslag van de penningmeester 2011-2012

6. Verslag van de Kascommissie 2011-2012 en verkiezing nieuwe commissie 2012-2013

7. Verslag en samenstelling Technische commissie

8. Verslag van de Selectiecommissie

9. Verslag van de Protestcommissie

10. Verslag van de Lustrumcommissie

11. Jaarrekening 2011-2012 en begroting 2012-2013

12. Contributie 
Het voorstel is om de contributie voor 2012-2013 ongewijzigd te laten.

13. Verslag van de Feestcommissie

14. Samenstelling bestuur 2012-2013 rooster van aftreden
Voorzitter: Willem-Jan van Rooijen 2012-2013
Secretaris: Felix Ophorst 2013-2014
Penningmeester: Ferdinand Verwijs 2014-2015
Ledenadministratie: PM 2012-2013
Technische zaken: Joost Dirkson 2013-2014
Lid Marlies Stam 2014-2015
PM: Ingeborg van der Werf treedt af, het bestuur is in overleg met een opvolger (wellicht kan 
die ter vergadering worden voorgesteld als aan te nemen bestuurslid).

15. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd over het afgelopen jaar.

16. Clubprijzen en bekers 2010-2011

17. Voorgesteld speelprogramma

18. Principebesluit wijzing data boekjaar naar 1-9 tot 31-8



19. Door leden ingebrachte agendapunten

Aanvang clubavond en beginnen nieuw spel na zoemer.
Ondanks de consensus over 'op tijd beginnen' tijdens eerdere ledenvergaderingen, is het bij 
STAR eerder regel dan uitzondering, dat de clubavond net voor 20.00 uur begint.
Dikwijls wordt om die reden de klok tijdens de eerste ronde niet gezet. Hiermee worden 
laatkomers beloond i.p.v. gestraft. Het zijn daarbij overigens niet de leden die 100 km 
moeten rijden om de clubavond te bezoeken... Net voor middernacht gooien we dan de 
laatste kaarten bij....
Ook begint men volop na de zoemer met groot gemak nog aan een vierde spel. Ook hiermee 
komt men ongestraft weg. Spelers voor de nieuwe ronde staan aan tafel te wachten, terwijl 
de tijd van de nieuwe ronde is ingegaan. In die nieuwe ronde hebben de benadeelde spelers 
minder zuivere speeltijd. Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor de eerlijkheid van de 
competitie.

Voorstel:
- begin de clubavond altijd strak om 19.45 uur. Die twee keer dat we zware sneeuw hebben 
per jaar zien we als incident.
- spelers die te laat aan tafel verschijnen komen daarmee alleen ongestraft weg, wanneer 
alle spellen die ronde gespeeld kunnen worden binnen de daarvoor bestemde tijd.
- het is daarbij niet toegestaan om na de zoemer aan een nieuw spel te beginnen.
- voor niet gespeelde spellen krijgt de overtredende partij een strafscore en de niet 
overtredende partij een bonusscore (40-60?).
Tweede optie: zes ronden van 4 spellen. Voor elf uur klaar en de volgende dag weer fris uit 
bed!

We moeten nu eens gaan doen wat we zeggen, nadat we geruime tijd geleden gezegd 
hebben wat we gaan doen! De arbiter kan na de zoemer even benadrukken dat een nieuw 
spel niet meer kan worden gespeeld. Dit iedere ronde na de zoemer. Mensen zullen minder 
nakaarten tijdens de ronde en de tegenpartij ook wel wat gaan opjagen qua tijdverbruik. Het 
lost zich binnen een paar weken op. Ik heb nog nooit tijdstraf gehad tegen Muller De Wijs, 
hoe denk je dat dit komt?
Het is echt meer dan irritant dat door een paar mensen de clubavond steevast ontregeld 
wordt.

Vriendelijke groeten,
Marcel Winkel

20. Rondvraag 

21. Sluiting


