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1 Woord van de voorzitter

Beste Starleden,

Dit wordt mijn laatste voorwoord voor het jaarverslag. Na 7 jaar voorzitter van onze 
bloeiende bridgevereniging is het mooi geweest en de hoogste tijd om het stokje over te 
geven aan Willem Jan van Rooijen. Deze laatste keer wil ik gebruiken om terug te kijken op 
een aantal hoogte- en dieptepunten gedurende mijn periode als voorzitter. Één van die 
hoogtepunten was de succesvolle integratie van UBC. Na een lange aanloopperiode met 
veel overleg binnen zowel UBC als Star en een getrapte besluitvorming in de ALV van Star 
kwam de fusie tot stand. Uit het voorwoord bij het Jaarverslag over verenigingsjaar 2004-
2005 (de tijd vliegt, is het al weer zo lang geleden?!):

“Vooraf bestond bij sommige leden de vrees dat vanwege (vermeende) cultuurverschillen de 
sfeer op de clubavonden nadelig beïnvloed zou worden. Er werd gevreesd dat de eigen 
Star-identiteit en het "Star-gevoel" verloren zouden gaan. In het bedrijfsleven zijn 
onoverbrugbare cultuurverschillen niet zelden de oorzaak van het mislukken van fusies, 
maar gelukkig is daar in de Star-praktijk niets van gebleken. De integratie is buitengewoon 
soepel verlopen. Krap een jaar verder is niet of nauwelijks te merken welke clubachtergrond 
leden hebben.”

Deze passage doet 7 jaar later wel erg gedateerd aan. Ik weet zeker dat leden die na de 
fusie lid zijn geworden geen idee hebben wie een ‘UBC-achtergrond’ heeft en wie van origine 
een ‘Star-achtergrond’ heeft.

Het lustrum in 2007 was zeker een hoogtepunt. Ik ben benieuwd of de lustrumcommissie die 
het lustrumfestiviteiten in 2012 gaat organiseren (Star 70 jaar)  net zo veel leden op de been 
krijgt als in 2007. Het is toch een beetje een teken van deze tijd dat het steeds moeilijker 
wordt om voldoende mensen te enthousiasmeren. Dat zie je bijvoorbeeld aan de Star Grand 
Café Toer, waarbij het aantal deelnemers al jaren dalende is. Je moet daarom op zoek naar 
nieuwe formules en originele ideeën. Ik verheug me er op.

Groot hoogtepunt was natuurlijk het landskampioenschap van Star 1 in 2008. Na een aantal 
keer als verliezend finalist, had Star 1 met een list Loek Verhees jr. en Jan Jansma weten te 
strikken en dat was ruim voldoende voor de eerste titel in de Meesterklasse. Sportief 
hoogtepunt, maar het jaar daarop een dieptepunt toen een flink aantal van onze zeer 
getalenteerde jeugdspelers werd ‘weggekocht’ door Het Witte Huis. Dat was direct een flinke 
vuurdoop voor de net aangestelde Selectiecommissie. En een stevige discussie over 
topsportambities en sponsorbeleid. Moeten we meegaan met de topclubs in de MK en 
spelers gaan halen in ruil voor een flinke financiële vergoeding? Vinden we het acceptabel 



dat spelers alleen extern viertallen spelen en niet op de clubavond komen? Wat mij betreft 
niet, maar het is goed om periodiek deze discussie met de leden te voeren. Een mooie 
opdracht voor het bestuur onder leiding van de kersverse voorzitter.

Helder staat mij nog de best bezochte ALV aller tijden voor ogen. Vooruitlopend op een 
wettelijk verbod op roken in openbare ruimte had het bestuur gemeend een voorstel te 
agenderen om het roken op clubavonden aanzienlijk in te dammen. De rokerslobby was zeer 
actief geweest en rokers waren massaal aanwezig tijdens de ALV. In een zaal die blauw 
stond van de rook werd niet alleen het voorstel van het bestuur massaal weggestemd, maar 
ook alle pogingen van het bestuur om minder vérgaande rookbeperkende maatregelen door 
de ALV te loodsen. Het bestuur heeft het de jaren daarop niet meer aangedurfd om een 
voorstel te agenderen. Uiteindelijk loste de wetgever het eeuwige dilemma van rokers en 
niet-rokers aan de bridgetafel op.
Ik droomde van mijn laatste ALV als voorzitter met een even massale opkomst als de anti-
rook ALV. Een afscheid in stijl. Ik heb een discussie in het bestuur opgestart om van bridge 
een zuiverder denksport te maken. Denken en drinken gaat niet samen. Bij topsport hoort 
geen drank. In het clubhuis van Kampong wordt geen alcohol geschonken voor 17.00 uur. 
Wat vonden mijn medebestuurders van alcohol aan de bridgetafel pas vanaf 23.00 uur? De 
discussie heeft lang geduurd en verhardde zich. Na de 7e fles wijn en het 4e kaasplankje, het 
was inmiddels na middernacht, bracht ik in stemming om in de ALV een antidrank voorstel te 
agenderen. Mijn hoop was gevestigd om de penningmeester, die ook na bijna 25 jaar in 
functie nog geen druppel alcohol tijdens een bestuursvergadering of clubavond heeft 
gedronken. Helaas, het was niet genoeg, de argumenten waren onvoldoende overtuigend, 
bridge is een denksport, maar de gezelligheid staat zeker ook voorop. 

Zonder gekheid, het waren 7 mooie jaren, de club staat er goed voor. Ik wens het bestuur, 
de nieuwe voorzitter en de vereniging veel speelvreugde en sportieve en andere 
hoogtepunten toe de komende 70 jaar!

Ronald Hagoort
Voorzitter BC Star 

2. Verslag van de secretaris 2010-2011

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Ronald Haagoort
Vice voorzitter: Willem-Jan van Rooijen
Secretaris: Marlies Stam
Penningmeester: Ferdinand Verwijs
Ledenadministratie: Ingeborg van der Werf
Technische zaken: Joost Dirkson

Speelgelegenheid:
In denksportcentrum Den Hommel heeft Star 4 speelzalen tot haar beschikking, in de 
zomerperiode 3.

Clubcompetitie
Zie voor personele wetenswaardigheden punt 3: ‘Overzicht seizoen 2010-2011’. De 
clubcompetitie liep van 31 augustus tot en met 7 juni (41 speelavonden), de daaraan 
voorafgaande zomercompetitie liep van 22 juni tot en met 24 augustus (10 zittingen inclusief 
de finale). De reguliere clubcompetitie bestond uit:
7 zittingen interne viertallen (inclusief de finale)
6 zittingen top integraal
een Butlercompetitie van 6 zittingen en een Butlercompetitie van 7 zittingen
een Howellcompetitie van 7 zittingen en een Howellcompetitie van 6 zittingen



het individueel toernooi
Arbiters waren Piet van Steijn en Harry Janssen, vanaf mei aangevuld met Marieke Lejeune.
Jan Meijer en Chris Hartog dupliceerden wekelijks de spellen. Ed Franken organiseerde het 
individueel toernooi. De zomercompetitie was gratis voor leden. Gasten betaalden € 2,50 
inschrijfgeld.

Ledenbestand
Per 1 mei 2010 waren er 254 leden. Per 23 mei 2011 waren dit er 239. De opzeggers waren 
hoofdzakelijk inactieve leden (die niet deelnamen aan de clubcompetitie) of leden waarvan 
het partnership uiteen was gevallen.

www.bcstar.nl
De website is een van de bestbezochte sites van een bridgeclub in Nederland. Volgens de 
op de site gepubliceerde statistieken trok de website gemeten over de periode juni 2010 tot 
en met mei 2011 gemiddeld een bijna ongelofelijke 9.250 bezoeken per maand (ruim 300 per 
dag). Er zijn Starleden die de site iedere dag bezoeken. Vanzelfsprekend ligt het bezoek het 
hoogst in de dagen die aansluiten op de clubavonden, woensdag en donderdag. Volgens de 
webmaster is het ook waarschijnlijk dat Starleden de openingspagina als startpagina hebben 
geïnstalleerd, zodat iedere keer dat zij hun browser openen de Starsite wordt ‘bezocht’. En 
ten slotte is er een onbekend aantal niet-leden die kennelijk de site regelmatig bezoeken.
De webmaster is Albert Reijnen, terzijde gestaan door Rudi de Mol. In het afgelopen 
boekjaar is de bestuurssectie opgefrist en geactualiseerd. De site is altijd zeer actueel en 
biedt gemiddeld meermalen per week nieuwe informatie. Het bestuur en commissies 
gebruiken de website uiteraard voor mededelingen, oproepen, enz. De protestcommissie 
plaatst er haar gemotiveerde uitspraken op. Successen van Starleden op tournooien worden 
er op vermeld. Het smoelenboek en de ledenlijst worden met grote regelmaat geraadpleegd. 
Leden voeren regelmatig discussie via de reactiemogelijkheid bij de frequentiestaten en de 
spelverdelingen. Ten slotte werd er een korte enquête op gelanceerd over de papieren 
versie van Star Magazine. Dit om de besluitvorming ‘stoppen of doorgaan’ beter te kunnen 
onderbouwen (zie ‘Star Magazine’).

Star Magazine
De redactie bestond uit Peter Bosman (hoofdredacteur), Felix Ophorst (eindredacteur), Peter 
van Doren en Tim Verbeek. In februari trad Jaap Hazewinkel toe tot de redactie. De papieren 
editie van Star Magazine verscheen dit seizoen eenmaal en wel voor het laatst in december 
2010. Om diverse redenen (hoge kosten, grote inspanning, niemand meer intern 
beschikbaar voor de lay out) besloot de redactie om met die uitgave te stoppen. Wel werd 
vanaf dat moment extra inzet geleverd voor kopij op de website, ‘Star Magazine on line’. 
Er verscheen wekelijks een verslag over belevenissen op de clubavond, met uitzondering 
van de zomerperiode. De 5 vaste redactieleden zorgden met regelmaat (gemiddeld 5x) voor 
een verslag van de clubavond op de website. Daarnaast leverden redactieleden diverse 
andere bijdragen over wedstrijden buiten clubverband of andere kopij. In dit kader moet 
zeker de tiendelige serie ‘Adventures in card play’ van Jaap Hazewinkel worden genoemd. 
En tenslotte waren er de door de redactie op hoge prijs gestelde bijdragen van 9 
gastauteurs: Alfred Blaauw, Wubbo de Boer, Lukas Boutens, Koeno  Brouwer, Joost 
Dirkson, Dennis Kruis, Marc Kuipers, Hans Verveer en Peter van der Voorden. Zij schreven 
2 tot 4 maal per seizoen.

http://www.bcstar.nl/


3. Overzicht van het seizoen 2010-2011 (intern)

2e Howell competitie  2009-2010
A. Richard Ritmeijer-Ronald Brantsma
B. Martin Engelberts-Paul Erich-Jeroen Kraan
C. Lukas Boutens-Joost Dirkson
D. Gerard en Sary Hilte

Finale Zomer competitie 
             Hans Kreuning-Marc Kuijpers

Interne viertallen 
Star 1    Bert Daemen-Gerard Versluis
              Remco Brüggemann-Henk Willemsens
              Hans Kelder-Marcel Winkel

Butler 1
A. Bob Drijver –Tim Verbeek
B. Wubbo de Boer-Agnes Snellers
C. Malou v Duijvesteijn-Astrid v Reenen
D. Anneke en Marcel v Hooijdonk

Kerstdrive
      Ed Franken-Toine v Hoof

Howell 1
A. Tim Verbeek + (diverse spelers)
B. Rob vd Bergh-Just vd Kam
C. Steven Vollers-Kees Wulffelé
D. Rob Rijnders-Anton Waltman

Persoonlijk toernooi
          Hans Kreuning

Butler 2
     A. Tim Verbeek-Gerard Versluis

B. Henk v Doren-Kees Haks
C. Gerard Fokke-Anneke de Jong
D. Harry Houtman-Wille-Jan v Rooijen

Topintegraal
      Kees Kaiser-Dirk Jan Kooijman

Howell 2 
       (nog niet beëindigd op het moment van samenstellen van dit overzicht)



4. Star Grand Café Tour 2010

Zondag 29 augustus werd de 18e  Star Grand Café Tour gehouden in de binnenstad van 
Utrecht. In de bij ons ondertussen bekende gastlocatie Stairway to Heaven schreven 168 
paren zich in voor deze tour. In totaal deden 15 horecalocaties mee om deze bridgedrive 
mogelijk te maken. De muzikale omlijsting was als vanouds in handen van de dixielandband 
onder aanvoering van Henk Alberts en Gerlof Abels.
De ondernemers knokten onderling om de lunchbeker die net als vorig jaar naar Casa di 
David ging. Oorkondes waren er voor de Colonie en het Zuiden die op de tweede en derde 
plaats eindigden. 
Vaste deelnemers Nico Doremans en Jouko Renqvist werden ruimschoots eerste met 
69,79%. De heren kregen een bridgeweekend bij hotel Asteria aangeboden. De tweede prijs 
ging naar het paar Klomp-Steenbergen met 66,84 %. De derde prijs ging naar onze 
clubgenoten Remco Bruggemann en Anneloes van Aarst met 66,43 % die daarmee de Ans 
Zijp beker wonnen voor het beste Starpaar. 
Star’s Grand Café Tour werd georganiseerd door Cor Hulspas, Gonnie Bonfrère, Maria 
Mens, Jan Meijer, Mariette Vogelaar en Ingeborg van der Werf.

5. Frans zur Lage trofee 2011

In 1976 wordt bij Star voor het eerst gespeeld om het persoonlijk kampioenschap. De 
winnaar krijgt de Frans zur Lage trofee. Frans zur Lage was een prominent Star-lid. In 1967 
werd hij lid van verdienste en in 1975 erelid. 

Het deelnemersveld bestond dit jaar uit 72 personen. 

Uitslag 5 april 2011: 
1  Hans Kreuning 68.50%
2  Loek Fresen 65.38%
3  Rolf Schreuder 64.47%
4  Henk Willemsens 64.29%
5 Kees Haks 62.09%
6 Jan ten Cate 60.26%
7 Ed Franken 60.07%
8 Gerard Elsendoorn 59.71%
9/10  Niels v.d.Gaast 58.06%
     Helen Buth 58.06% 

De eerste zes wonnen het nieuwe boek van Jules van Ogtrop “Overpeinzingen van een 
overjarige bridger”.

De afgelopen tien winnaars van deze trofee zijn: 
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
2011 Hans Kreuning



6. Verslag van de Feestcommissie 2010-2011

De feestcommissie was, na het vertrek van Kees Haks, al even op zoek naar vervanging en 
die is gevonden in de persoon van Jetske van Hees. Samen met Marijke Erich en Adriaan 
Vos vormde zij afgelopen jaar de feestcommissie. 
Na 2 Sint-loze jaren besloot de Sint dit jaar Star weer eens aan te doen. Sint leek dit jaar wat 
weg te hebben van oud-voorzitter Peter van Doorn en zwarte piet leek op één van onze 
vrouwelijke jeugdleden, maar vermoedelijk is dat louter toeval geweest.
Chris Hartog en Albert Jan Schnell wonnen de drive. Sint zette nog een aantal mensen in het 
zonnetje onder wie Star’s langste lid Jan Bors.
De kerstdrive was als vanouds gezellig en erg goed bezocht. Leuk om te zien dat ook vele 
mensen die we zelden of nooit zien van de partij waren. Ik noem Lotte en vader Enri 
Leufkens, Rik Verbeek (ja, de broer van), Marian Lewkowitz en Lodewijk Hegenbarth. De 
drive werd gewonnen door Ed Franken en Toine van Hoof. Voor de laatste ronde was er een 
prima buffet dat Hans Kreuning en zijn mensen super hadden verzorgd. Dit was dit jaar voor 
het eerst maar gezien de reacties zeker voor herhaling vatbaar.
De prijzentafel zag er als vanouds mooi uit waardoor ook iedereen nog met een aardigheidje 
de deur uit ging.

7. Verslag van de Technische commissie 2010-2011

Gedurende dit jaar is de TC drie keer in vergadering bijeengekomen, nagenoeg voltallig en 
meestal met een vertegenwoordiger van het bestuur. Daarnaast is er enkele keren kort 
overleg geweest aan het eind van een clubavond over een specifieke kwestie.
Een afstemming op de groepsgrootte heeft plaatsgevonden. De groepen zijn nu ongeveer: A 
20, B 22, C 24 en D 26 met als doelstelling dat het aantal deelnemers voor alle groepen per 
avond ongeveer gelijk is. Dit blijft  een voortgaand 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. 
De Interne Club competities verliepen zonder problemen. Wel valt op de mindere 
belangstelling voor de Top Integraal en voor het Persoonlijk Toernooi. Vooral de spelers uit 
de lagere groepen laten het in deze competitie afweten. De TC wil wel doorgaan met deze 
westrijdvormen. Zie punt 10: Voorgesteld programma 2011-2012. Misschien verdient het 
aanbeveling dat er een constructievere opstelling komt van spelers uit de A- en B-groep ten 
aanzien van de spelers uit C en D groep.
Het team van arbiters is weer op sterkte nadat Sytze Sietsma om persoonlijke reden dit team 
moest verlaten. Marieke Lejeune heeft zijn plaats ingenomen. 
Op een verzoek van het districtbestuur om  tijdens de externe viertallen wedstrijden met 
gedupliceerde spellen  (inclusief spelverdelingen) te gaan spelen heeft de TC toegezegd dat 
minimaal voor een jaar en op proef te gaan doen.
In de samenstelling van de TC  komt ook nu weer enige wijziging. René van Dijk kan door 
drukke werkzaamheden zijn functie als viertallenleider niet verder uitoefenen. Als opvolger 
voor hem is Stef Leeuwenburgh benaderd, die toegezegd heeft een functie te ambiëren. 
Albert Reijnen blijft ook dit jaar weer meewerken aan het publiceren van uitslagen en nieuws 
op de website. De TC heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Marc Kuipers
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. Op de 
loopkaart van paar 7 is inmiddels een duidelijke instructie verschenen hoe te handelen. Van 
elk paar 7 in elke groep wordt de grootst mogelijke medewerking verlangd.
Het spelmateriaal is uitgebreid met 4 sets van 32 boards, zodat we nu 16 sets ter 
beschikking  hebben en er meestal voor 4 bridge avonden tegelijk gedupliceerd kan worden.
Het verdient in de (zeer) nabije toekomst aanbeveling om over te gaan tot aanschaf van de 
moderne en hopelijk betere Bridgemates, aangezien de oude versie aan slijtage onderhevig 
is, hetgeen regelmatig dure reparaties met zich mee brengt.



Verslag externe viertallencompetitie 2010-2011
Meesterklasse: Star 1 handhaaft zich, en heeft een keurige plaats in de halve finale bereikt.
Eerste Divisie: Star 2 promoveert naar de meesterklasse, 
Star 3 en Star 4 degraderen beide naar de 2e divisie
Tweede Divisie: geen promotie, wel 2 teams die degraderen naar de districtshoofdklasse.
Hoofdklasse: geen team kampioen, wel een degradatie naar de 1e klasse
Eerste klasse: Beide teams handhaven zich.

De verdeling 2011-2012 is dan:
Meesterklasse : 2 teams Hoofdklasse : 4 teams
Eerste Divisie : 0 teams 1e klasse : 3 teams
Tweede Divisie : 6 teams 2e klasse : overige teams

Rooster van aftreden

Rooster van aftreden TC-leden (in principe geldt het mandaat voor 3 jaar):
- Stef Leeuwenburgh: 2014
- Marc Kuipers: 2013
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2012 
- Rudi de Mol, Sjoerd Wartena: 2011, beiden herkiesbaar
- René van Dijk: treedt af

Samenstelling en taakverdeling TC 2011-2012
- Marc Kuipers: voorzitter, regelt de reglementen 
- Henk Barreveld: secretaris, materiaalbeheer (samen met Sjoerd Wartena)
- Jan Meijer: viertallenleider district (samen met Stef Leeuwenburgh), leider clubcompetitie, 
leider zomercompetitie, dupliceren
- Rudi de Mol: computerwerk (met bijdrage van Albert Reijnen), persoonlijk toernooi
- Reggie Schouten: ruitenboer, arbiter bekerwedstrijden, verzorging stencils
- Stef Leeuwenburgh: organisatie hoofdklassebeker, viertallenleider district (samen met Jan 
Meijer), verzorging thuiswedstrijden
- Sjoerd Wartena: materiaalbeheer (samen met Henk Barreveld), organisatie Elfersbeker
- Allen: mede organisatoren clubavond/opruimers.

8. Verslag van de Selectiecommissie 2010-2011

Het SELECTIECOMMISSIE REGLEMENT staat op de Star website onder:
Clubinformatie >>bestuur >>reglement Selectiecie. 

NBB-beker
Bij de teams voor de NBB-beker genieten de paren die voor Star uitkomen in de 
Meesterklasse, Eerste Divisie en Tweede Divisie de voorkeur. Het afgelopen seizoen 
hebben we weer drie teams ingeschreven voor deze beker. In de eerste ronde verloor Star 2 
kansloos van Het Witte Huis. Star 3 won met grote cijfers van Quibus en Star 1 won nipt van 
Pegasus. In de tweede ronde moesten beide Starteams tegen elkaar. Dit was een 
teleurstelling en we vragen ons af of de afdeling wedstrijdzaken van de NBB dit niet anders 
had kunnen regelen! Star 1 won de onderlinge confrontatie met 199-146. In de finale, die met 
overmacht werd gewonnen door ’t Onstein, werd Star 1 vierde.

Externe viertallencompetitie 
In de Meesterklasse werd Star 1 knap vierde. In de halve finale tegen ’t Onstein was er een 
kleine achterstand na drie van de vijf zittingen. Na een slechte vierde zitting gaf het team op. 
In de Eerste Divisie werd Star 2  knap tweede en heroverde daarmee een plaats in de 
Meesterklasse. We hopen dat Star 2 geen “heen-en-weer-team” gaat worden, maar zich 
komend seizoen zal handhaven. 



De resultaten in de Eerste Divisie en Tweede Divisie vielen tegen. In de Eerste Divisie begon 
Star 4 redelijk, maar kon zich uiteindelijk evenals Star 3 niet handhaven. In de Tweede 
Divisie werd Star 7 op ruime achterstand van BCO tweede en handhaafden Star 5, 6, 7 en 9 
zich. Star 8 en 10 gaan het komend seizoen in de Hoofdklasse proberen.
Seizoen 2011-2012 hebben we twee teams in de Meesterklasse en zes teams in de Tweede 
Divisie. Om te voorkomen dat je in de Tweede Divisie regelmatig tegen eigen Star-teams 
speelt hebben we, mede op verzoek van diverse paren, aan de NBB gevraagd om vier 
teams in een andere groep in te delen. In het komend seizoen gaan nu drie teams in een 
andere groep spelen. Eén team gaat spelen in groep 2 (oost), één team in groep 3 (Groot 
Amsterdam) en één team in groep 7 (zuidwest). 
We hebben via berichten op onze website, vele telefonische en persoonlijke gesprekken en 
e-mails geïnventariseerd bij de in aanmerking komende spelers/speelsters en paren naar 
hun plannen voor het komend seizoen. Begin juni is de samenstelling van Star 1 t/m Star 8 
op de website bekendgemaakt. Alle spelers hebben ter bevestiging een persoonlijke email 
ontvangen. Ons streven is om minimaal drie teams op landelijk niveau te hebben dus hopen 
we komend seizoen weer een kampioen in de Tweede Divisie te krijgen

Training 
Voor de zes Tweede Divisieteams zullen drie trainingen gegeven worden door Tim Verbeek. 
De data zijn vrijdag 27 mei, vrijdag 10 juni en vrijdag 8 juli a.s. 
Voor beide MK teams zijn geen specifieke trainingen gepland. Tijdens de zomercompetitie 
zullen deze teams regelmatig oefenwedstrijden spelen. Het aantal spellen zal beperkt zijn 
waarna de gespeelde spellen onderling zullen worden besproken.

Begeleiding 
Voor alle teams uit de Meesterklasse en Tweede Divisie zal een captain worden aangesteld. 
Een captain kan een speler van een team of een non-playing captain zijn. Een captain kan 
meerdere teams begeleiden. Alle captains krijgen te zijner tijd een “Taakomschrijving 
Captain”. 

Contact
De selectiecommissie heeft onderling zeer frequent contact via e-mail, telefoon, 

vergaderingen en gesprekken thuis en 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.

9. Verslag van de Protestcommissie 2010-2011

Toine van Hoof, sinds jaar en dag voorzitter van de protestcommissie, kondigde begin van 
het seizoen 2010-2011 aan te willen aftreden. De commissie en het bestuur prijzen zich 
gelukkig met zijn opvolger: Frans Lejeune. Frans trad aan in december 2010. Eind april 
kreeg hij het eerste protest te behandelen. Dat ging over de klassieke vraag: was doorbieden 
nog geoorloofd na een denkpauze van partner?

De commissie bestaat momenteel uit:
Frans Lejeune (voorzitter), Loek Fresen, Chris ten Kate, Hans Kelder en Tim Verbeek. De 
commissie raadpleegt in voorkomende gevallen Dennis Stuurman als adviseur.
Het aantal protesten (een kleine handvol) is sterk teruggelopen ten opzichte van het seizoen 
2009-2010. 
Van elk protest worden de aanleiding, het spel in kwestie, de uitspraak en de motivatie 
daarvan gepubliceerd op de website.



10. Jaarekening 2010-2011 en begroting 2011-2012

1. Exploitatie overzicht.

1.1. Opbrengsten
De inkomsten zitten onder het niveau van de begroting door de binnenkomst van minder 
contributie dan begroot, iets minder rente dan verwacht en een geringere bijdrage vanuit de 
SGCT (1 euro per deelnemer). De zomercompetitie heeft zich conform afspraak wederom 
volledig kostendekkend afgespeeld.

1.2. Uitgaven
De meeste kosten zaten in de buurt van hun begroting, met uitzondering van de attenties 
(Kerstdrive) en het materiaal (voornamelijk veroorzaakt door aanschaf nieuwe Star speldjes 
en extra reparatiekosten aan de Bridgemates).

1.3. Reserveringen
Een bedrag van € 1.500,- is ten goede gekomen aan de lustrumreserve. Met dit bedrag kan 
de commissie aan de slag voor het komende lustrum, De investeringsreserve is afgenomen 
(met de helft van het exploitatietekort), 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 
(inclusief de nog over te schrijven bijdrage) ter grootte van in totaal € 5.108,61 en verder uit 
nog te ontvangen zaalhuur van ZBC Den Hommel (i.v.m. delen zaalhuur viertallen).

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 2011. Dit 
betreft dit jaar voornamelijk nog te betalen kosten voor de arbiters, de kosten van de 
meesterpunten en nog te betalen zaalhuur.

2.3. Liquide middelen
Het saldo van de bank was op 31-03-2011 als volgt opgebouwd:

Rentemeerrekening € 27.000,00
Rekening Courant  €      823,67

Het kassaldo bedroeg op 31-03-2011   € 140,01.

2.4. Reserves
De lustrumreserve heeft een nieuwe storting van € 1.500,- gekregen, ter voorbereiding op 
het 70-jarig lustrum. De speelkaartenreserve is ongewijzigd gebleven. De Algemene Reserve 
(netto vermogen) is gedaald met € 1.111,47, hetzelfde geldt voor de investeringsreserve.
Het bruto vermogen van de vereniging is dit jaar met € 722,94 afgenomen.



JAARREKENING 2010 / 2011 

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE BEGROTING
2010/2011 2010/2011 2011/2012

INKOMSTEN
contributies 23.000,00 21.679,20 23.500,00
rente baten 600,00 543,41 500,00
zomercompetitie 300,00 117,50 150,00
overige opbrengsten 200,00 209,41 200,00
opname uit investeringsfonds 0,00 0,00 0,00
subsidie 1.500,00 1.455,40 1.450,00
lustrum 0,00 0,00 0,00
Star Grand Café Toer 500,00 336,97 500,00

------------ + ------------ + ------------ +
TOTAAL OPBRENGSTEN 26.100,00 24.341,89 26.300,00
UITGAVEN  
NBB contributie 4.000,00 3.857,70 4.000,00
zaalhuur Den Hommel 8.200,00 8.380,78 8.500,00
viertallen (incl. zaalhuur) 2.400,00 2.046,10 2.400,00
prijzen 1.200,00 1.225,81 1.200,00
clubwedstrijden 3.500,00 3.285,20 3.300,00
bekerwedstrijden 400,00 206,97 400,00
administratie 500,00 332,05 400,00
attenties 500,00 1.162,77 500,00
materiaal 500,00 1.695,71 2.000,00
meesterpunten 400,00 285,95 300,00
Star Magazine 900,00 876,79 0,00
zomercompetitie 300,00 115,00 150,00
overige kosten 300,00 144,00 200,00
extra faciliteiten 1.500,00 1.450,00 1.450,00
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 25.064,83 24.800,00
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 -1.111,47 0,00
TOTAAL KOSTEN 26.100,00 25.453,36 26.300,00
EXPLOITATIESALDO 0,00 -1.111,47 0,00
TOTAAL 26.100,00 24.341,89 26.300,00

Vermogensoverzicht 2010 / 2011



Vermogensoverzicht 31 maart 2011 31 maart 2010

VORDERINGEN
te innen contributies 675,20 513,60
overige vorderingen 5.282,76 7.502,57

-------------+ -------------+
5.957,96 8.016,17

SCHULDEN
vooruit ontv contributie 360,00 696,00
overige schulden 528,12 1.035,48

-------------+ -------------+
-888,12 -1.731,48

LIQUIDE MIDDELEN
giro (rentemeer , rc) 27.823,67 27.458,97
kas 140,01 12,80

-------------+ -------------+
27,963,68 27.471,77
-------------+ -------------+

BRUTO VERMOGEN 33.033,52 33.756,46

VOORZIENINGEN
Star Grand Café Toer 
reserve 4.525,00 4.525,00
lustrum reserve 6.000,00 4.500,00
speelkaarten reserve 1.000,00 1.000,00
investeringsfonds 5.198,82 6.310,29

-------------+ -------------+
-16.723,82 -16.335,29
--------------+ -------------+

NETTO VERMOGEN  16.309,70 17.421,17



11. Voorgesteld speelprogramma 2011-2012

21-jun Zomer 1 1-nov Butler 1.1 28-feb Butler 2.1
28-jun Zomer 2 8-nov Butler 1.2 6-mrt Lustrum

5-jul Zomer 3
15-
nov Butler 1.3 13-mrt Butler 2.2

12-jul Zomer 4
22-
nov Butler 1.4 20-mrt Butler 2.3

19-jul Zomer 5
29-
nov Butler 1.5 27-mrt Butler 2.4

26-jul Zomer 6 6-dec Butler 1.6 3-apr Pers.Toern.

2-aug Zomer 7
13-
dec Butler 1.7 10-apr Butler 2.5

9-aug Zomer 8
20-
dec

Kerst 
drive 17-apr Butler 2.6

16-aug Zpmer 9
27-
dec TI 3 

23-aug Finale Zomer 24-apr Howell 2.1
28-aug SGCT 3-jan Howell 1.1 1-mei TI 5 Mei

10-
jan Howell 1.2 8-mei Howell 2.2

30-aug
TI 1 
Opening

17-
jan Howell 1.3 15-mei Howell 2.3

6-sep Viertallen 1
24-
jan Howell 1.4 22-feb Howell 2.4

13-sep Viertallen 2
31-
jan Howell 1.5 29-mei Howell 2.5

20-sep Viertallen 3 7-feb Howell 1.6 6-jun Howell 2.6

27-sep Viertallen 4
14-
feb Howell 1.7

4-okt Viertallen 5 13-jun Jaarvergad.

11-okt Viertallen 6
21-
feb

TI 4 
Voorjaar 20-jun Begin zomer

18-okt TI 2 Herfst

25-okt
Finale 
viertallen
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