
Verslag Algemene Ledenvergadering Star 14 juni 2011

Aanwezig zijn 40 leden, inclusief 5 leden van het bestuur.

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Er is bericht van verhindering van: Peter Bosman, Joost 
Dirkson Cees Haks, Jaap Hazewinkel, An en Marcel van Hooijdonk, Moshe Levkowitz, 
Friedrich Stein, Pieter Steinz, Fred Verbakel, Wim Westland en Hendrik Jan te Winkel.

3. Notulen Jaarvergadering d.d. 16 juni 2010
N.a.v. punt 14 (reglement selectiecommissie) meldt Ed Franken dat er een notariële 
aanpassing van het Huishoudelijk Reglement voor nodig is. Dit is er nog niet van gekomen, 
maar zal binnenkort gebeuren. Het bestuur merkt op dat zij de hoop had de Ed en Loek 
Verhees de gelegenheid zouden aangrijpen om het Huishoudelijk Reglement in zijn geheel 
te renoveren. Ed stelt dat dit afhangt van de tijd die Loek daarvoor kan en wil vrijmaken.

N.a.v. punt 18 (Rondvraag): Henk Willemsens had verzocht om de clubkampioenen enz. op 
de site te vermelden, inclusief een running score en uitleg m.b.t. het aantal toegekende 
punten. Dit is toegezegd, maar niet gebeurd. Desgevraagd verklaart Henk zich bereid om de 
gegevens periodiek aan Albert Reijnen door te geven. Toine van Hoof merkt op dat er op de 
NBB-site een lijst met actuele meesterpunten wordt bijgehouden. Het zou handig zijn als 
Albert een link daarnaar op de site zet. Henk zal dit aan Albert vragen.

De notulen worden vervolgens goedgekeurd.

4. Verslag van de secretaris
Bert Daemen mist een toelichting op door het bestuur gevoerde beleid. In het bijzonder 
refereert hij aan het ontbreken van enig verslag over het verzoek van BCO om eens te 
praten over nadere samenwerking. Dat verzoek is door Star niet gehonoreerd. Maar nergens 
wordt daar in notulen of anderszins verslag van gedaan. Dit vindt hij niet erg transparant, nog 
los van het feit dat hij het betreurt dat een gesprek over samenwerking kennelijk niet 
opportuun werd geacht. 
Ronald Hagoort stelt dat het bestuur transparantie hoog in het vaandel heeft. Als het 
inderdaad zo is dat de notulen waarin dit besluit is vastgelegd, om wat voor reden niet op de 
site zijn gekomen, dan is dat een fout. Hij vraagt Bert (en impliciet alle anderen) om in 
voorkomende gevallen van onvrede eerder aan de bel te trekken bij het bestuur en niet te 
wachten tot een volgende ALV.
Jan Meijer zegt dat hij met Joost Dirkson wel degelijk overleg heeft gevoerd met BCO. Het 
ging daarbij vooral over opleidingen voor de jeugd. Zij zagen daar voor Star geen voordeel 
in. 
Hans Verveer (bestuurslid van BCO) stelt dat het overleg inderdaad zo’n beetje is 
doodgebloed.
Ronald zegt toe dat Star constructief over samenwerking wil praten. Hans zegt kort na de 
zomer met een voorstel te komen.
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5. Verslag van de penningmeester
Er is een licht tekort, enerzijds ontstaan door dalende inkomsten (lager aantal leden), 
anderzijds door hogere uitgaven (materiaalkosten en attenties). Het ledental daalt niet 
structureel, schommelt al jaren tegen het maximum dat we kunnen hebben (240) bij het 
huidige aantal zalen (4). 
Het betrof over het afgelopen jaar 15 opzeggingen, hoofdzakelijk i.v.m. persoonlijke 
omstandigheden (verhuizing, geen bridgepartner meer, was toch al niet actief, enz.) Niet iets 
om je ongerust over te maken.
Toine vraagt zich af of er beleid is geformuleerd over het minimum aantal leden dat wenselijk 
is. Wat doen we als het ledental bijvoorbeeld onder de 200 zakt? 
Ronald zegt dat we de ledenontwikkeling wel op de voet volgen, maar er is geen beleid, 
bijvoorbeeld voor actieve werving. Tot nu toe lijkt dat ook niet nodig.
Jan Meijer meldt dat we ook in de maand mei net als in juni, juli en augustus gemakkelijk met 
3 zalen toe zouden kunnen en geeft dit aan het bestuur in overweging. Hij stelt dat ook op 
topavonden er in de vier gehuurde zalen nog gemakkelijk ruimte is voor extra tafels. Hij 
vraagt zich ten slotte af of –gegeven het gedaalde ledental- het strenge aannamebeleid is 
versoepeld. Ronald: de ondergrens voor aanname is onveranderd 2e klasse.
Hans Kreuning: onlangs deed de printer het niet, heel vervelend. Hij biedt aan om een 
nieuwe printer voor de club te kopen die wél goed is. Dit voorstel wordt met applaus begroet 
en dus aangenomen.
De kascommissie stelt voor de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Dit 
voorstel wordt onder applaus aangenomen.

6. Verslag van de kascommissie en samenstelling nieuwe commissie
De nieuwe kascommissie gaat bestaan uit Rik Doodkorte en Hans Verveer. Peter van der 
Voorden is bereid als reserve op te treden. Applaus.

7. Jaarrekening 2010-2011 en Begroting seizoen 2011-2012
In de begroting 2011-2012 is een voorschot genomen op de voorgestelde 
contributieverhoging. Mocht die worden afgestemd, dan wordt er een nieuwe begroting 
gemaakt. Er is van uitgegaan dat we opnieuw subsidie van de gemeente Utrecht ontvangen. 
Die wordt dan weer aangewend voor trainingen. De bridgemates zijn aan vervanging toe en 
moeten regelmatig worden gerepareerd. Vandaar de hogere materiaalkosten. Het bestuur 
beraadt zich op een plan ter vervanging. Onlangs bleek dat dit niet in één keer hoeft. Het 
schijnt ook in tranches te kunnen. De Jaarrekening en de begroting worden goedgekeurd.

8. Contributie
Het voorstel tot verhoging met €12 per jaar, met ingang van boekjaar 2011-2012 (dus met 
terugwerkende kracht) wordt unaniem aangenomen. De leden zullen er via een mail van op 
de hoogte worden gesteld.

9. Verslag en samenstelling Technische Commissie
Jan Meijer licht het verslag toe. Het was niet zo’n succesvol jaar voor Star. Op vrijwel alle 
terreinen moesten we inleveren. Uitzondering was de promotie van Star II naar de 
Meesterklasse. Hij constateert dat er minder belangstelling is voor het persoonlijk tournooi en 
de topintegraal. Hij hoorde van diverse kanten dat het zou schorten aan de bejegening van 
de betere spelers ten opzichte van de wat mindere. 
Ronald: is er sprake van een dalende lijn over een aantal jaren? Jan: ja, licht dalend. 
Peter van der Voorden: misschien krik je de belangstelling voor de TI op als je de beste 
prestatie per lijn benadrukt. Ook zou je de A- en B-spelers nog eens kunnen wijzen op het 
belang van correct en vriendelijk gedrag. Bert Daemen: zet een enquête op de site met de 
vraag waarom men niet komt. Loek Herber: zet een enthousiasmerend verhaal op de site 
voorafgaand aan een TI. Alle suggesties worden door de TC onder dankzegging in 
overweging genomen. 
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Samenstelling van de commissie: voorgesteld wordt om Marc Kuipers te benoemen als 
voorzitter. Applaus. Voorstel om Stef Leeuwenburgh te benoemen. Applaus. Vraag Jan: is 
het mogelijk om de commissie alsnog uit te breiden? Antwoord: ja. Daarop stelt hij voor om 
Peter Hendriks te benoemen. Applaus.

10. Verslag van de Selectiecommissie
Hans Kelder is verhinderd, Ed Franken licht daarom het verslag toe. Zeer recent is de 
samenstelling van Star I en Star II rondgekomen. De samenstelling van Star 3 t/m 8 is op 
een oor na gevild. Zodra alle teams compleet zijn en zijn ingelicht, wordt e.e.a. op de website 
gepubliceerd. Drie teams gaan in een ander district spelen, zodat in de Tweede Divisie niet 
meer zoveel Starleden tegen elkaar zitten te spelen. Het doet de Selectiecommissie onder 
andere veel genoegen dat Bert Daemen en Rob van de Bergh in Star I zullen spelen. Dat dit 
een goede keuze lijkt, blijkt uit hun overwinning van de zeer sterk bezette Pinkster Patton op 
’t Onstein. Applaus.

Peter van der Voorden: de trainingen van de tweede divisie teams kosten Star geld, maar 
worden slecht bezocht. Lang niet alle in aanmerking komende spelers komen opdraven. 
Zelfs spelers die hadden toegezegd te komen, verschijnen niet. Zijn voorstel: stel een 
onderzoek in onder alle spelers die in aanmerking komen voor de training. Inhoud van de 
training, manier waarop die wordt gegeven, tijdstip, reden om niet te komen, enz.
De Selectiecommissie neemt e.e.a. ander mee voor volgend jaar.
Louk Herber: je zou de training ook kunnen verbreden met de Hoofdklasse. Dit idee wordt 
verworpen: een training moet zijn afgestemd op de sterkte van de spelers. Voor training van 
de HK overlegt de TC met Henk Willemsens en Marcel Winkel.

11. Verslag Feestcommissie
Geen opmerkingen. Van dezer commissie is niemand aanwezig, aangenomen wordt dat de 
samenstelling onveranderd blijft.

12. Verslag Protestcommissie
Toine van Hoof wordt nadrukkelijk bedankt voor de vele jaren die hij zich hiervoor heeft 
ingezet. 

13. Samenstelling bestuur
Ronald Hagoort treedt af en stelt voor Willem-Jan van Rooijen als opvolger te benoemen. 
Applaus. Willem-Jan bedankt Ronald voor de 7 jaren die hij voorzitter is geweest. Hij stelt 
voor Felix Ophorst te benoemen als secretaris. Applaus. Ferdinand Verwijs treedt volgens 
schema volgend jaar af, maar is bereid dan nog 1 jaar penningmeester te blijven. De 
samenstelling van het nieuwe bestuur wordt dus zoals in de agenda is voorgesteld.

14. Jubilarissen
40 jaar lid is Jules van Ogtrop, 25 jaar lid zijn Peter Hendriks, Cor in ’t Veld, Joost Dirkson en 
Jetske van Hees. 
Willem Jan bedankt de redactie van Star Magazine (papieren versie) voor hun inspanningen.

15. Clubprijzen en bekers
De TC zal zorgen dat een en ander op de website wordt gepubliceerd. De bekers worden 
aan het begin van het seizoen uitgereikt.
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16. Lustrum
Ingeborg van der Werf  meldt dat de commissie momenteel bestaat uit Maria Mens, Gonnie 
Bonfrère, Richard Ritmeijer, Sigrid Spangenberg en haarzelf. Tonnie Schneider is bezig om 
een website te bouwen, waarop mededelingen, aankondigingen, suggesties van leden, enz. 
kunnen worden geplaatst.
In een volgende vergadering van de commissie wordt de vorige lustrumcommissie (Louk 
Herber, Letta de Greve, Toine van Hoof, Peter Bosman en Marlies Stam uitgenodigd om 
ervaringen uit te wisselen.

17. Rondvraag
Willem Schneider gaat 1e divisie spelen, maar niet voor Star. Toch zou hij graag de 
trainingen willen bijwonen. Onder het huidige regime van de Selectiecommissie is dit niet 
mogelijk. Jan Meijer meldt dat de TC hier wat genuanceerder over denkt. Bert Daemen stelt 
dat toelaten van spelers die wel op vereiste niveau spelen, maar niet voor Star uitkomen, de 
onderlinge discussie op de trainingsavonden zou kunnen verrijken. Er wordt een voorstel in 
stemming gebracht dat de Selectiecommissie in overweging geeft haar beleid met ingang 
van volgend seizoen aan te passen. Dit voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen.

Henk Willemsens: hoe zit het met de club van 50? Die is een zachte dood gestorven. Wel is 
de sponsorcommissie (Peter van der Voorden en Peter van de Linde) verzocht haar 
activiteiten weer op te pakken.

Hans Kreuning: kunnen we de deelname aan de zomeravond niet wat opkrikken? De TC zal 
actiever gaan ‘werven’ bij regionale clubs via aankondiging per email in de vorm van een 
door die clubs op te hangen flyer.

Reggie Schouten: er is geen administrateur meesterpunten meer. Willem-Jan: dit gaat 
tegenwoordig automatisch en is op de website van de NBB te volgen. Bijbehorende stukken 
kan hij naar de secretaris sturen.

Dick van der Voort mist het ‘blauwe boekje’ met alle adressen, de agenda, enz. Willem-Jan: 
alles wat in het blauwe boekje stond, wordt al enige jaren op de website gepubliceerd. 
Besloten wordt dat leden die daar prijs op stellen een printout van de adresgegevens kunnen 
ontvangen.

18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
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