
Notulen BV Star 26 september 2011
Aanwezig: het voltallige bestuur, t.w. Willem Jan van Rooijen (voorzitter), Felix Ophorst 
(secretaris), Ferdinand Verwijs (penningmeester), Joost Dirkson (technische zaken), 
Ingeborg van der Werf (ledenadministratie/SGCT) en Marlies Stam (lid).

1. Opening / mededelingen
Er zijn geen toevoegingen op de voorgestelde agenda en ook geen mededelingen vooraf.

2. Ingekomen stukken
Mail Marcel Swidde: het betrof achteraf geen ‘verklaring van goed gedrag’ (communicatief 
misverstand). Het ging er om dat Star verklaarde er geen bezwaar tegen te hebben dat 
Marcel voor BCO in de competitie uitkomt. En daar was uiteraard geen bezwaar tegen.

Mail Ed Franken (bijdrage voor Star 1 i.v.m. deelname aan Transnationals): het bestuur 
verstrekt een bijdrage van € 300,- voor Star 1 en verzoekt de Selectiecommissie dit aanbod 
ook te doen aan Star 2. Mocht Star 2 hiervan afzien en niet meedoen, betekent dit niet dat 
de bijdrage voor Star 1 wordt verhoogd naar € 600,-. Overigens zou het bestuur het op prijs 
stellen als de deelnemende teams spelen onder de naam ‘Star’. Felix zal Ed hierover 
berichten.

Brief Paul Erich over het lustrum: wordt behandeld bij punt 6. 

Mail Fleur Bloemsma van de NBB (tips voor lustrumviering): hier is kennis van genomen.

3. Notulen BV 23 mei 2011
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. 
‘Naar aanleiding van’:
Ad punt 2 (Ledenadministratie): er zijn inmiddels momenteel 245 leden, d.w.z. om en nabij 
het streefgetal. Joost overlegt met Jan Meijer of er niet alsnog een transferlijst kan komen 
voor leden die een partner zoeken.
Ad punt 3 (Technische Commissie): Ferdinand zegt de rekening van de Club van 50 op.
Overname kaartspellen WK: Marlies neemt contact op met Just van der Kam. 
 
4. Verslag ALV 14 juni 2011-09-27
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen.
‘Naar aanleiding van’:
Ad punt 3 (Verslag ALV juni 2010): 
Bekerwinnaars en clubkampioenen op de site: Marlies zoekt uit of dit haalbaar is en zo ja in 
welke vorm. Zij vraagt informatie aan de TC (Marc Kuipers). Genoemd worden Peter 
Hendriks en Henk Barreveld als mogelijke uitvoerenden.
Marlies merkt op dat we op 4 oktober a.s. moeten weten welke jubilarissen er zijn en wie ‘lid 
van het jaar’ wordt. Ook dit zoekt zij uit.
Ad punt 4 (verslaglegging beleid): er is staand beleid (streven naar zo sterk mogelijke 
vertegenwoordiging, iedereen kan lid worden vanaf speelsterkte 2e klas, het maximaal 
aantal leden is ongeveer 250). Voor de rest wordt ‘ad hoc’ beleid geformuleerd. Alle 
beleidsbesluiten zijn terug te vinden in de notulen, die op de website worden gepubliceerd. 
Over het overleg van Star met BCO hebben we inderdaad niet optimaal gecommuniceerd 
(zie verder punt 10). We gaan door op de bestaande weg ten aanzien van de verslaglegging 
van het gevoerde beleid.
Joost benadert Louk Verhees opnieuw over de update van het Huishoudelijk Reglement.
Ad punt 9 (Verslag TC): Joost overlegt met de TC over het vermelden op de site van de 
winnaars van de TI per lijn.
Ad punt 17 (Rondvraag): Ingeborg stuurt een uitdraai van de ledenlijst aan Dick van der 
Voort met een kopie aan Marlies.
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5. Evaluatie trainingen 2e Divisieteams
Op de ALV is het verzoek afgewezen of Starleden die niet voor Star in de competitie 
uitkomen toch aan de trainingen mogen deelnemen. Dit standpunt onderschrijft het bestuur 
en zullen we ook volgend jaren innemen. Het ter beschikking gestelde contributiegeld is 
nadrukkelijk bedoeld om het niveau van vertegenwoordigende Starteams te verhogen. In dit 
verband zijn de berichten over tegenvallende opkomst bij de trainingen teleurstellend. Het 
Bestuur zal de Selectiecommissie in overweging geven eventueel strenger op te treden 
tegen spelers die de trainingen niet bijwonen. Hun plaats in de 2e Divisie zou eventueel ter 
discussie kunnen worden gesteld voor een volgend jaar. 
Overigens volgt er binnenkort (planning: half oktober) een enquête op de website voor de 
spelers in de 2e Divisie. Uiteraard wordt daarin gevraagd naar de reden van verzuim, enz. 
We wachten de uitkomsten daarvan en de conclusies die de Selectiecommissie daaraan 
verbindt af. Felix zal de Selectiecommissie op de hoogte brengen van e.e.a. en vragen om 
een plan van aanpak voor de trainingen te ontwikkelen voor volgend seizoen.

6. Lustrum
De Lustrumcommissie heeft overleg gevoerd met de vorige Lustrumcommissie en daarbij 
allerlei tips en goede raad gekregen. Naar aanleiding van de brief van Paul Erich:
- Toine is beschikbaar als adviseur, niet als uitvoerende
- De lustrumcommissie vindt het voorstel in de huidige vorm erg op de BCO-formule lijken
- Er is al een hoop werk verzet voor de realisatie van de huidige plannen van de 

Lustrumcommissie (data geprikt, locaties gereserveerd, enz.)
- Het valt niet mee om extra geschikte weekenddagen te vinden, de bridgeagenda is vol.
Maar de commissie staat op zich constructief tegenover het voorstel of een enigszins 
aangepaste versie ervan. Ook het verbinden van een wedstrijd aan de door Paul 
voorgestelde bokaal ontmoet sympathie. Ingeborg zal samen met Sigrid Spangenberg op 
korte termijn overleg plegen met Paul en hem uitnodigen om mee te denken met de 
commissie hoe we een en ander vorm kunnen geven. 

7. Bridgemates / schudmachine
De TC stelt voor om de Bridgemates in tranches te vervangen, te beginnen met de D-lijn. 
Het bestuur is hiermee akkoord. Joost licht de TC hierover in en vraagt de TC met een 
nader uitgewerkt voorstel te komen (timing, looptijd, kosten).
Vervanging schudmachine: er wordt momenteel een ‘vergelijkend warenonderzoek’ ingesteld 
naar schudmachines. Het Bestuur wacht de uitkomsten hiervan en een voorstel van de TC 
af. De TC zal ook BCO (dat van onze schudmachine gebruik maakt) hierover informeren.

8. Evaluatie Star Grand Café Toer 2011
Het aantal deelnemers was bevredigend: 208 paren. Daarmee is de dalende tendens 
doorbroken (vorige keer 168 paren). Het splitsen in twee lijnen is hier hoogstwaarschijnlijk 
de belangrijkste oorzaak van. Er waren opmerkingen over dat in de hoogste lijn Starparen 
wel erg vaak speelden tegen Starparen of andere paren die ook bij Star op de clubavond 
komen. De organiserende commissie zal de inschrijving vroeger sluiten, namelijk op de 
woensdag voorafgaande aan de drive en daarnaast bekijken of er een betere spreiding kan 
worden bereikt. Dat wil zeggen dat alle Starparen ongeveer even vaak spelen tegen 
deelnemers aan de Star clubavond.
Het omzetten van prijzengeld in bonnen is een goede innovatie. Het versterkt de band met 
de deelnemende horecagelegenheden. Er zijn nauwelijks opmerkingen over ontvangen van 
de diverse winnaars.
Het uitdelen van de papieren tasjes was minder succesvol. Ten eerste is papier niet erg 
regenbestendig en ten tweede waren ze nauwelijks voorzien van relevante inhoud. Veel 
deelnemers ontdeden zich dan ook direct na ontvangst van het tasje. Een optie is om 
volgend jaar de tasjes op verzoek te verstrekken, maar niet standaard aan te bieden.
De commissie acteert volgend jaar in ongewijzigde opstelling.
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9. ALV district Utrecht 8 oktober
Felix zal Star hiervoor afmelden. 

10. Overleg Star-BCO
Star staat positief tegenover het voeren van overleg met BCO. Joost vraagt Hans Verveer 
een voorstel te doen. Hij zal de suggestie inbrengen om ook Dombo hierbij te betrekken. 

11. WK in Veldhoven
De suggestie om een mogelijkheid te creëren voor leden van Star om deze ‘collectief’ bij te 
wonen wordt verworpen. Aan het ‘bridgecongres’ (Bondsvergadering plus lunch op 22 
oktober) zal Star niet deelnemen. Daar hoeft verder geen actie op te worden genomen.

12. Districts bekerwedstrijd
De formule is dat 1 team per club in een knock out toernooi tegen andere Utrechtse 
Bridgeclubs speelt. Onduidelijk is wanneer dit precies gepland is. Het Bestuur staat neutraal 
tegenover afvaardiging van een team. Dit hoeft niet per se te bestaan uit topspelers. Joost 
zoekt e.e.a. uit en overlegt even met de TC hoe die hier tegenover staat en doet een 
voorstel voor eventuele afvaardiging. Enige haast is geboden, want het toernooi vindt naar 
verwachting binnenkort plaats.

13. Evaluatie spelen met gedupliceerde spellen op districtswedstrijden
Star gaat hier met ingang van dit seizoen toe over, evenals andere grotere clubs in het 
district. Op de volgende BV wordt dit geëvalueerd. 

14. Rondvraag en sluiting
Ingeborg heeft de gegevens van Star op de site ‘mijn NBB’ gedeeltelijk opgeschoond. Ter 
vergadering blijkt dat er nog wel wat meer aan moet gebeuren. Zij informeert bij Frans 
Lejeune wat de diverse te kiezen functies precies inhouden. Vervolgens voert zij de nog 
noodzakelijke wijzigingen in. 
De meesterpunten administratie verloopt tegenwoordig automatisch. De speldjes en andere 
versierselen voor behaalde meesterpunten worden door de NBB verzonden aan de 
secretaris.

Volgende vergaderingen:
Maandag 30 januari bij Felix (Vondellaan 3, 3852 BL Ermelo). Aanvang 8 uur.
Maandag 14 mei bij Ingeborg (Albert van Dalsumlaan 701, 3584 HP Utrtecht). Aanvang 8 
uur. Op deze vergadering worden uitgenodigd de TC, de Selectiecommissie, en de 
commissie SGCT. De prijzencommissie, de feestcommissie en de protestcommissie wordt 
gevraagd een verslag te maken voor het jaarverslag 2011-2012.

Acties:
Felix:
- bericht Ed Franken t.a.v. het besluit over de bijdrage aan Star 1 en 2.
- zal de Selectiecommissie vragen om een plan van aanpak voor de trainingen te 
ontwikkelen voor volgend seizoen, uiteraard rekening houdend met de uitkomsten van de 
enquête.
- meldt Star af voor de ALV van het district Utrecht. 

Joost:
- overlegt met Jan Meijer of er niet alsnog een transferlijst kan komen voor leden die een 
partner zoeken.
- meldt de TC dat het Bestuur akkoord is met vervanging van de Bridgemates in tranches.
- vraagt Hans Verveer een voorstel te doen voor overleg Star-BCO inclusief de suggestie 
hier ook Dombo bij te betrekken. Aan het overleg nemen Joost en Willem Jan deel.
- benadert Louk Verhees opnieuw over de update van het Huishoudelijk Reglement.
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- overlegt met de TC over het vermelden op de site van de winnaars van de TI per lijn.
- zoekt e.e.a. uit hoe het zit met het districts clubtoernooi en overlegt even met de TC hoe die 
hier tegenover staat. Enige haast is geboden, want het toernooi wordt naar verwachting 
binnenkort gehouden.

Ferdinand zegt de rekening van de Club van 50 op.

Marlies:
- neemt contact op met Just van der Kam i.v.m. overname kaartspellen WK.
- zoekt uit of het vermelden van bekerwinnaars en clubkampioenen op de site haalbaar is en 
zo ja in welke vorm.
- inventariseert voor 4 oktober wie de jubilarissen zijn en wie het ‘lid van het jaar’ is. 

Ingeborg:
- stuurt een uitdraai van de ledenlijst aan Dick van der Voort met een kopie aan Marlies.
- pleegt samen met Sigrid Spangenberg op korte termijn overleg met Paul Erich en zal hem 
uitnodigen voor meedenken met de commissie hoe we een en ander vorm kunnen geven.
- schoont de gegevens van Star op de site ‘mijn NBB’ verder op. Zij informeert bij Frans 
Lejeune wat de diverse gekozen functies precies inhouden. 
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