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Verslag Algemene Ledenvergadering Star d.d. 16 juni 2009 

Aanwezig zijn in totaal 57 leden inclusief 5 bestuursleden. Er hebben zich 23 leden afgemeld. 

 

 1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.55 uur. 

 

 2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Ingekomen stuk Loeki Vehmeijer wordt behandeld bij agendapunt 10. 

De voorzitter van de selectiecommissie Paul Erich heeft zich met bericht 

afgemeld en zal waargenomen worden door Jan Meijer, lid van de 

selectiecommissie. 

 

3. Notulen Jaarvergadering d.d. 24  juni 2008 

Bij agendapunt 12: Koeno Brouwer stelt zich voor het seizoen 2008/2009  

nogmaals beschikbaar voor de duur van 1  jaar; 

Bij agendapunt 17: Niet alle bekers zijn in september 2008 uitgereikt. Het 

bestuur belooft meer zorgvuldigheid en zegt toe alle bekers steeds aan het begin 

van het nieuwe bridgeseizoen uit te zullen reiken. Lid van het jaar Toine van 

Hoof zal zich voorbereiden op de keuze van een nieuw lid van het jaar in 

september 2009. 

Bij agendapunt 18: Ed Franken zegt toe, mits hij voldoende ruimte ter 

beschikking heeft, het archief van STAR te willen beheren. Dit wordt in dank 

aanvaard. 

Ed Franken en Bep Vriend werden samen geen kampioen bij de gemengde 

paren, maar bij de senioren. 

 

 4. Verslag van de secretaris 

Marlies Stam geeft een toelchting bij dit verslag. M.b.t. de STAR site en 

Starmagazine zegt zij toe dat de redactieleden voortaan expliciet genoemd zullen 

worden. De redactie zal voor de volgende ALV’s een stukje voor het verslag van 

de secretaris aanleveren 

 

 5. Verslag van de penningmeester 

De gemeente Utrecht heeft STAR een subsidie van € 1500,- verleend, op basis 

van subsidie die de gemeente aan alle sportverenigingen in de gemeente Utrecht 

toekent. Deze subsidie zal zoals het er op dit moment naar uitziet volgend jaar 

opnieuw worden toegekend. 

 

 6. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Rik Doodkorte en Jeroen Kraan, heeft 

geconstateerd dat de boekhouding op orde is. Er volgt groot applaus. De 

kascommissie stelt voor de penningmeester décharge te verlenen, evenals het 

bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

 7. Verkiezing kascommissie 

Rik Doodkorte en Peter van der Voorden worden als lid benoemd en Henk van 

Doren wordt door de ALV als reservelid benoemd.  

 

 8. Begroting seizoen 2009-2010 
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De subsidie van de gemeente Utrecht van € 1500,- zal op verzoek van de 

Selectie commissie komend seizoen worden aangewend voor het financieren van 

trainingen van de externe viertallen, waarbij € 500,- beschikbaar is voor training 

van de viertallen die in de Hoofdklasse of lager uitkomen. 

Tevens wordt besloten dat er  vanuit de reguliere begroting geen geld 

beschikbaar gesteld voor inschrijvingen van vertegenwoordigende viertallen 

voor externe toernooien of voor teambuilding activiteiten van deze viertallen. 

 

 9. Contributie  

Het bestuursvoorstel om de contributie niet te wijzigen wordt door de ALV 

aangenomen. 

 

 10. Verslag technische commissie  

 Het district heeft STAR een extra 1
e
 klasse plaats ter beschikking gesteld. Dit zal 

vooralsnog niet leiden tot een 17
e
 viertal in de 2

e
 klasseDe TC zal komend 

seizoen gefaseerd toewerken naar een differentiatie in de groepsgrootte, te weten 

een compactere A van 18 paren, een groeiende C en een nog sterker groeiende 

D. Dit is mede ingegeven door de vraag van het bestuur na te denken over een 

meer op de topspelers gerichte A-groep en de realiteit van (over alle groepen 

heen) hogere opkomstpercentages in de hoogste groepen. Op deze wijze zullen 

er naar verwachting steeds 4 voldoende grote groepen zijn per speelavond. 

De TC neemt de suggestie van Loeki Vehmeijer (ingezonden stuk) over de 

verdeling van de groepen over de zaal per avond te variëren om zo het contact 

tussen de spelers in de verschillende groepen te vergroten. 

De jaarkalender voor volgend jaar is vrijwel dezelfde als de kalender van 

afgelopen jaar, waarbij de TC de interne viertallenserie als een volledige 

Zwitserse competitie wil organiseren. De TC zal nog nadenken over een 

eventuele Deense laatste speelavond van deze viertallenserie. 

In stemming wordt gebracht een voorstel om de TC de opdracht te geven om na 

te denken om de viertallenserie terug te brengen tot minder dan 7 avonden. Dit 

voorstel wordt door de ALV afgewezen. 

De protestcommissie heeft aan de TC een voorstel gedaan om het 

wedstrijdreglement zodanig aan te passen dat de arbiter standaard  sancties voor 

“Ghestem”-vergissingen op zal leggen. De TC zal in augustus 2009 een 

beslissing nemen over de wenselijkheid van deze aanpassing van het 

wedstrijdreglement.  

In stemming wordt gebracht of de ALV van mening is dat STAR af moet willen 

wijken van de standaardregeld van de NBBs in deze: de ALV is deze mening in 

grote meerderheid niet toegedaan en vraagt de TC dit mee te nemen in haar 

overwegingen. 

 

11. Samenstelling technische commissie seizoen 2009- 2010 

De vacature van voorzitter zal vooralsnog wederom ad interim door Jan Meijer 

worden ingevuld, maar er zal gezocht blijven worden naar een voorzitter. 

De vacature van secretaris zal vervuld worden door Henk Barreveld, die zich 

ook gedeeltelijk beschikbaar stelt voor de vacature materiaalbeheer. 

De postitie van Sjoerd Wartena als kandidaat-lid blijft vooralsnog onduidelijk. 
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De ALV benoemt de technische commissie als zodanig. 

  

 12. Samenstelling bestuur seizoen 2009- 2010 

De ALV benoemt het bestuur conform het voorstel, waarbij aangetekend dat 

Koeno Brouwer vooralsnog wederom voor 1 jaar benoemd wordt.  

De voorzitter doet een dringende oproep aan de leden na te denken over een 

bestuursfunctie, gezien het grote aantal bestuursleden dat na dit jaar af zal 

treden. 

 

 13. Installeren van de selectiecommissie en vaststellen visiedocument 

Het bestuur stelt de volgende aanpassingen voor in het visiedocument: 

- de voordracht kan nooit bindend zijn, het bestuur kan het besluit   af te wijken 

van de voordracht; 

- tegen de voordracht door de selectiecommisie is individueel beroep mogelijk 

bij het bestuur, conform het huishoudelijk reglement artikel 14. 

 

Het visiedocument wordt inclusief deze wijzigingen door de ALV vastgesteld. 

De selectiecommissie wordt door de ALV geïnstalleerd en benoemd. 

   

 14. Verslag van de Prijzencommissie 

Geen opmerkingen, de feestcommissie gaat door, leden kunnen zich melden om 

hen bij te staan. 

 

 15. Jubilaris(sen) 

Jan Meijer 46 jaar lid van STAR;Dick van der Voort 45 jaar lid van STAR 

Henk van Aarts 45 jaar lid van STAR 

Ferdinand Verwijs 25 jaar lid van STAR 

 

 16. Club van 50 

Marlies Stam en Peter van de Linde geven aan dat de pot vrijwel leeg is en er 

behoefte bestaat aan  nieuwe fondsen. 

Er wordt geopperd dat de fondsen van de Club van 50 alleen bedoeld zouden 

moeten zijn voor incidentele financiering, terwijl de uitgesproken 

topsportambitie van STAR gefinancierd zou moeten worden vanuit de reguliere 

begroting. 

Het bestuur steunt die suggestie niet, maar ziet juist voor de Club van 50 een rol 

weggelegd om via bijvoorbeeld een sponsorcommissie richting te geven aan 

zowel de fondsenwerving als de besteding van deze fondsen om bijvoorbeeld de 

topsportambitie te ondersteunen. Het bestuur nodigt de leden nadrukkelijk uit 

om in te gaan op het verzoek van Marlies en Peter om mee te denken. Een aantal 

leden meldt zich hiervoor over het werven van fondsen ter ondersteuning van de 

topsportambitie. 

 

 17. Uitreiking van clubprijzen, bokalen en bekers 

Deze zullen uitgereikt worden op de eerste clubavond na de openingsdrive, te 

weten 8 september 2009 

 

 18. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Marcel Winkel: hoe komt de Club van 50 nu tot concrete plannen? 

Antwoord: de Club van 50  heeft aangegeven behoefte te hebben aan ideeën, alle 
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leden zijn uitgenodigd hieraan bij te dragen, het bestuur voelt geen behoefte 

hierin het voortouw te nemen (zie agendapunt 16.) 

 

Ed Franken: kan er bij aankondigingen op de website een datum komen? 

Antwoord: Dat is een uitstekend idee dat aan de webmaster zal worden 

doorgegeven.   

 

Jan Hofman: komt er nog een vervolg aan de trainingen voor de C en D groep? 

Antwoord: deze komen er in elk geval voor de externe viertallen (zie punt 8), 

maar het bestuur stelt overigens komend jaar geen geld beschikbaar voor deze 

trainingen. De leden wordt verzocht hier zelf ook in initiatief in te ontwikkelen. 

De Club van 50 kan eventueel benaderd worden voor financiering. 

 

 19. Sluiting rond 21.30 

 

 

Joost Dirkson 

 

  

  

 


