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Notulen BV 30 januari 2012 
Aanwezig: Willem Jan van Rooijen (vz), Felix Ophorst (secr), Joost Dirkson, Ingeborg van 
der Werf en Marlies Stam. Afwezig: Ferdinand Verwijs.  
 
1 Opening en mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken die niet bij een agendapunt zullen worden behandeld. 
 
3. Notulen BV 26 september 2011-09-27 
Inhoudelijk geen opmerkingen. N.a.v. de acties wel. 
Joost zal Jan Meijer nogmaals benaderen over een transferlijst. 
Joost heeft Louk Verhees gesproken en die wil met plezier een concept Huishoudelijk 
Reglement screenen, maar heeft dan wel input nodig van het bestuur. Willem Jan zal deze 
input op korte termijn leveren, zodat we een herziene versie kunnen bespreken op de BV 
van 14 mei. Voor alle zaken betreffende de (club)competities wordt verwezen naar het 
Wedstrijdreglement. 
Joost zal Henk Barreveld (sinds twee weken de nieuwe webmaster) vragen om de winnaars 
van TI-wedstrijden per lijn op de website te publiceren. 
Marlies zal Henk Barreveld  vragen om de bekerwinnaars en clubkampioenen over de 
afgelopen 5 jaar op de site te zetten en dit in de toekomst te blijven doen. Het bijhouden van 
een running score ligt ingewikkelder maar is (volgens Toine van Hoof) gedeeltelijk mogelijk 
via de NBB-site. Joost legt dit nog een keer voor aan de TC. 
Alle overige acties zijn afgerond. 
 
4. Evaluatie training 2e divisie / uitslag enquête / plan van aanpak Selectiecommissie 
Hier is nog niet veel mee gebeurd, de SC wil wachten totdat de huidige competitie is 
afgelopen. Het bestuur wacht de evaluatie af. Hamvraag is: wat wil Star met de 2e divisie en 
hoger? Joost heeft een aantal suggesties gedaan aan de SC en zal nog eens polsen wat die 
daarmee denkt te gaan doen. Een vraag die nog definitief moet worden beantwoord, is of 
leden van Star die niet in Starteams spelen, de trainingen mogen bijwonen. Ook daarvoor ligt 
de bal in eerste instantie bij de SC. Een andere suggestie is om de trainingen niet langer 
gratis te verstrekken. 
 
5. Lustrum / uitkomst overleg Paul Erich 
De feestelijke clubavond op dinsdag 6 maart is geheel geregeld.  
Ingeborg heeft een prettig overleg gevoerd met Paul Erich. Zijn voorstel is in grote lijnen 
overgenomen, zij het dat 5 wedstrijden op 1 dag niet haalbaar bleken. Het zijn er 3 
geworden, te spelen op zondag 6 mei. Paul zal een voorwoord schrijven voor in het 
scoreboekje. De locatie is Den Hommel, elders was niet haalbaar. De begroting (€ 6.000) zal 
niet worden overschreden, inclusief een eventuele papieren jubileum uitgave van Star 
Magazine. Joost stelt voor de nadruk te leggen op de afgelopen vijf jaar bij de selectie van 
kopij. Ingeborg zal dit met Peter Bosman bespreken. Zij zal ook Hans Verboom benaderen 
voor een drukwerk offerte. 
Begroot is op basis van een deelname van 20 teams van 8 personen. Leden betalen € 20, 
niet-leden € 40.  
Felix stelt voor om als bestuur een team te vormen. Dit idee wordt enthousiast ontvangen. 
Marlies benadert Ferdinand en Koeno Brouwer (ex bestuurslid) en Joost Ronald Hagoort (ex 
voorzitter) of zij in dit team willen plaatsnemen. Deze week volgt uitsluitsel. We spelen 6 mei 
in zoveel mogelijk wisselende samenstellingen. 
 
6. Materiaal: kastjes, schudmachine 
Er is een nieuwe schudmachine aangeschaft, de oude blijft in reserve. Met de gefaseerde 
vervanging van de kastjes is begonnen. 
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7. Planning SGCT 
Ligt op schema. De formule zal gelijk zijn aan die van vorig jaar. Jan Meijer is gevraagd om 
Starleden zoveel mogelijk te spreiden, zodat zij niet grotendeels tegen elkaar spelen. 
 
8. Uitkomsten ALV district Utrecht 22 oktober 
Star is er niet geweest, het wachten is dus op openbaarmaking van de notulen. 
 
9. Uitkomsten overleg Star/BCO 
Er is een plezierig overleg geweest tussen Joost en Willem Jan en een afvaardiging van het 
bestuur van BCO. BCO zal een concept voorstel maken over eventuele samenwerking, met 
name i.v.m. (jeugd)trainingen. Willem Jan zal bij BCO informeren wanneer we dit voorstel 
kunnen verwachten. 
Afgesproken is dat we op de Starsite een link plaatsen naar de BCO-site en in voorkomende 
gevallen naar artikelen op de BCO-site verwijzen. Joost regelt de link via Henk Barreveld en 
vraagt hem de BCO-site te volgen op ook voor Starleden interessante kopij. 
Opgemerkt wordt dat de BCO-site sterk is in human interest. Joost en Marlies zullen een 
voorstel maken om interviews met Starleden te gaan publiceren. Felix zegt dat de Star 
Magazine on line redactie het idee had een rubriek 'Ken uw medeleden' te ontwikkelen. Maar 
dat bleek nogal bewerkelijk. Felix zal het concept hiervan mailen aan Joost en Marlies.  
 
10. Uitkomsten ALV NBB 29 oktober 
Star is er niet geweest, het wachten is dus op openbaarmaking van de notulen. 
 
11. Districtsbekerwedstrijd  
Loopt, Star zit inmiddels in de halve finale. 
 
12. Evaluatie spelen met gedupliceerde spellen district 
Gebeurt al geruime tijd, geen problemen bekend. 
 
13. Evaluatie Sinterklaasdrive en Kerstdrive  
Deze drives worden georganiseerd door de feestcommissie. De Sinterklaasdrive leidt niet tot 
opmerkingen. Het is een vrij in te vullen drive. 
T.a.v. de Kerstdrive zijn er wel vragen. Moeten we een prijzentafel blijven aanbieden (kost 
circa € 800). De meerderheid van het bestuur vind van wel. Een lopend buffet lijkt voor de 
meerderheid echter niet meer voor herhaling vatbaar, gezien de prijs-/kwaliteitsverhouding 
(kost eveneens circa € 800). Aan feestelijke aankleding van de zaal zou misschien meer 
aandacht kunnen worden geschonken. Joost stelt voor om op de website een open verzoek 
op te nemen om ideeën te leveren: 'Wat zou uw ideale invulling van de Kerstdrive zijn ?'. 
Marlies legt dit idee voor aan Adriaan Vos (voorzitter feestcommissie) en kan desgewenst als 
contactpersoon voor ingezonden ideeën optreden. 
 
14. Memo NBB over inschrijvingen 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
15. Rondvraag en sluiting 
Marlies: moet Star zich manifesteren 5 februari bij de huldiging van de diverse 
medaillewinnaars op de WK, waaronder een aantal Starleden? Het bestuur vindt van niet. 
Marlies: het is jammer dat de ALV door relatief weinig (40 à 50) en altijd veelal dezelfde 
leden wordt bezocht. Kunnen we dit niet op een of andere manier stimuleren?  
Er zijn nu eenmaal veel 'instrumentele' agendapunten (hamerstukken) zoals het verslag van 
de diverse commissies. Zolang alles geolied loopt, is de belangstelling daarvoor niet zo 
groot. 
De rondvraag leidt traditioneel tot de meeste discussie op de ALV. Joost stelt voor om op de 
site vooraf te vragen of men agendapunten heeft. En zo ja, om met de indieners daarvan en 
eventuele commissies te overleggen. En uiteraard om alle in aanmerking komende punten 
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op te nemen in de agenda. Misschien dat dit tot een grotere betrokkenheid en dus opkomst 
leidt. Willem Jan zal deze oproep op 1 mei op de site laten plaatsen. 
 
De vergadering wordt gesloten. 
 
Acties 
 
Joost 
Overlegt nogmaals met Jan Meijer over een tranferlijst. 
Vraagt Henk Barreveld om in de toekomst de TI-winnaars per lijn te publiceren. 
Brengt in de TC als agendapunt in de mogelijkheid om runningscores voor de diverse bekers 
en kampioenschappen bij te houden. 
Polst de Selectiecommissie nogmaals over de stand van zaken. 
Vraagt Ronald Hagoort om mee te spelen in het bestuursteam op 6 mei. 
Vraagt Henk Barreveld om een link naar BCO te plaatsen en om de BCO-site te volgen en in 
voorkomende gevallen te wijzen op artikelen die daarop worden gepubliceerd. 
Maakt samen met Marlies een voorstel hoe we interviews met leden kunnen organiseren. 
 
Willem Jan 
Levert  input voor Louk Verhees t.a.v. het Huishoudelijk Reglement. 
Polst BCO hoe het staat met een concept voorstel over samenwerking. 
 
Marlies 
Vraagt Henk Barreveld om de bekerwinnaars en clubkampioenen van de afgelopen vijf jaar 
op de site te publiceren. 
Maakt samen met Joost een voorstel hoe we interviews met leden kunnen organiseren. 
Legt Adriaan Vos onze ideeën over de Kerstdrive voor, met name de suggestie om de leden 
te vragen hoe zij dit het liefst ingevuld zouden zien. 
 
Ingeborg 
Bespreekt met Peter Bosman dat de nadruk op de afgelopen 5 jaar moet liggen in de 
jubileum uitgave. 
Vraagt ook Hans Verboom om een offerte voor deze uitgave. 
 
Felix: zorgt dat Marlies en Joost het concept van de rubriek 'Ken uw medeleden' ontvangen.  
 
  
 


