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Verslag Algemene Ledenvergadering BC Star 12 juni 2012 
 
Aanwezig zijn 31 leden, inclusief 4 leden van het bestuur. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Bericht van verhindering: Henk Barreveld, Peter Bosman, Leon Bijnsdorp, Helen Buth, Hans 
Bouman, Rens Dinkhuijsen, Danielle Dix, Chris Hartog, Marcel en Anneke van Hooijdonk, 
Marc Kuijpers, Frans Lejeune, Nelleke Mulder, Gabriëlla Parra, Reggie Schouten, Lidy van 
Tol, Jan Tulp, Laura Velthuizen, Mariëtte Vogelaar en Marcel Winkel. 
Ingekomen stukken: Een e-mail van Leon Bijnsdorp over mogelijk intensiever gebruik van 
het Twitter account. Het bestuur zal overleg plegen met Leon hierover. 
Een e-mail van Marcel Winkel over op tijd komen en spelen. dit wordt behandeld bij punt 19. 
 
3. Notulen ALV 14 juni 2001 
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen. 
 
4. Verslag van de secretaris 
In de kop moet de datering 2011-2012 zijn i.p.v. 2010-2011. Verder geen opmerkingen. 
 
5. Verslag van de penningmeester 
Ferdinand Verwijs licht het verslag toe. 
Inkomsten: het effect van de contributieverhoging werd natuurlijk zichtbaar.  
Uitgaven: hogere materiaalkosten dan begroot. Het betreft de aanschaf van een nieuwe 
schudmachine, de aankoop van 2000 setjes speelkaarten, en de vervanging van de 
bridgemates voor de D-lijn. 
Al met al is het afgelopen boekjaar via een geringe opname uit het investeringsfonds sluitend 
afgesloten. 
Ed Franken vraagt of wel de nieuwste generatie bridgemates is aangeschaft. Antwoord: ja. 
 
6. Verslag Kascommissie 
De Kascommissie heeft op 28 mei de jaarstukken 2011-2012 gecontroleerd en stelt voor de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor dit boekjaar. 
Rik Doodkorte prijst de inbreng van het nieuwe lid van de commissie, Hans Verveer en de 
uiterst transparante en correcte wijze waarop de penningmeester inzage heeft gegeven in de 
stukken. De commissie zal komend jaar dezelfde samenstelling houden. Applaus. 
 
7. Verslag Technische commissie 
Voorzitter Marc Kuijpers is door omstandigheden niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. In 
zijn plaats licht Jan Meijer het verslag toe. Hij benadrukt dat de TC groot belang hecht aan 
het ongevraagd bij iedere ronde op tafel leggen van volledig en correct ingevulde 
systeemkaarten. 
Henca van Hees: kunnen we dit niet bevorderen door het instellen van sancties? 
Jan Meijer: hier is de TC niet zo voor, dit is een moeizaam traject. Hooguit kunnen we dit 
overwegen voor vaste paren die bij herhaling in gebreke blijven. 
Hans Kreuning: wie zijn systeemkaart is vergeten mee te nemen, kan die via internet 
ophalen en voorafgaand aan de speelavond via hem laten uitprinten. 
Marcel Swidde benadrukt het belang van 'full disclosure', het volledig en correct antwoord 
geven op vragen over de betekenis van het biedverloop. 
De TC en de vergadering is het met e.e.a. volledig eens. 
Jan Meijer: het spelen met gedupliceerde spellen in de districtsviertallen wedstrijden was een 
succes, evenals de samenwerking met ZBC. 
Hans Verveer: kan die samenwerking niet worden uitgebreid met BCO en BC80? 
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Jan Meijer: goede suggestie, dit gaan we zeker uitzoeken en zo mogelijk invoeren. Het 
scheelt in de organisatie inspanning en in de kosten. 
Louk Herber: halen we dit voor de komende competitie? 
Jan Meijer: waarschijnlijk niet, de districtsleiding is al te ver met de organisatie van de 
competitie (planning van speelavonden, enz.) Hans Verveer zal dit voor de zekerheid nog 
even verifiëren, maar hoogstwaarschijnlijk kan het pas met ingang van volgend seizoen.  
De commissie is ook na het aftreden van Sjoerd Wartena op voldoende sterkte om het werk 
komend jaar te verrichten en zal verder in ongewijzigde samenstelling opereren. Applaus. 
 
8. Verslag van de Selectiecommissie 
De voorzitter, Hans Kelder, zit bij het EK in Dublin. Daarom licht Ed Franken het verslag toe. 
De selectiecommissie heeft als doel promotie van 1 team naar de Meesterklasse. In de 
Tweede divisie zijn 2 van de 3 verzoeken om buiten het district Utrecht te spelen 
gehonoreerd. Er speelt 1 team in de regio Groot Amsterdam en 1 team in regio Zuidwest. 
De commissie is rond met de samenstelling van alle 1e en 2e divisieteams en heeft de 
invulling hiervan op de site gepubliceerd. 
Desgevraagd zegt hij dat de commissie niet onderling heeft overlegd of men in dezelfde 
samenstelling doorgaat, maar hij neemt voor bijna zeker aan van wel. Applaus. 
 
9. Verslag van de Protestcommissie 
Frans Lejeune, de voorzitter, is verhinderd, maar Henk Willemsens is aanwezig om 
eventuele vragen te beantwoorden.  
Felix Ophorst: het afgelopen jaar zijn de protesten en de afloop daarvan niet op de website 
gepubliceerd. Misschien was het Frans niet duidelijk dat dit wel de bedoeling is. Hij heeft 
Frans hierop geattendeerd en die heeft toegezegd dit alsnog te doen, maar dat is er tot nu 
toe nog niet van gekomen. Hij zal Frans dit opnieuw vragen. 
Willem Jan van Rooijen: ook of juist de Protestcommissie moet in voorkomende gevallen 
extra alert zijn dat er aan tafel al dan niet sprake was van full disclosure. 
Henk: er is een vacature i.v.m. het vertrek van Tim Verbeek. Voor de rest blijft de 
samenstelling ongewijzigd. 
  
10. Verslag Lustrumcommissie 
Ingeborg van der Werf: er waren 2 evenementen rondom het lustrum. Een feestelijke 
clubavond met een workshop vooraf van Tim Verbeek en spellen waarbij de dummy centraal 
stond. En natuurlijk het toernooi om de Paul Erich trofee. Beide evenementen waren 
geslaagd te noemen. Op het Paul Erich toernooi waren er relatief weinig teams. Het was een 
probleem om een speeldatum te prikken, de agenda's zaten propvol. Zo waren er dat 
weekend ook de studentenkampioenschappen, waar de jeugd van Star volop aan meedeed.  
Jan Meijer: het zal ook samenhangen met de uiteindelijk gekozen datum, het einde van de 
voorjaarsvakantie. 
Willem Jan van Rooijen: dank voor het verzette werk. Applaus. Wie is er beschikbaar voor de 
volgende commissie? 
 
11. Begroting 2012-2013 
Ferdinand Verwijs: de uitnutting van de lustrumkosten vallen in dit boekjaar. Er is voorzien in 
het aanschaffen van 1 tranche nieuwe bridgemates. De begroting toont een klein positief 
saldo. 
Rik Doodkorte: waarom niet in 1 keer de bridgemates voor alle groepen vervangen?  
Jan Meijer: omdat van de resterende oude bridgemates er nog voldoende goed werkende 
exemplaren zijn om gefaseerde vervanging mogelijk te maken. Zonde om die voortijdig uit 
gebruik te nemen. In augustus komt de volgende tranche voor de C-lijn, enz. Over 2 jaar is 
alles vervangen. 
Toine van Hoof: over 5 jaar vieren we het 75-jarig bestaan. Dat is toch wel een bijzonder 
lustrum. Kan de jaarlijkse voorziening voor het Lustrum (begroot is € 1.500) niet omhoog? 
Ferdinand Verwijs: gezien de begroting kan het wel wat hoger.  
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Jan Meijer: het is niet gelukt om voor het afgelopen lustrum een sponsor te vinden. 
Misschien kunnen we daar voor het aankomende lustrum wat extra inspanning op plegen? 
Willem Jan van Rooijen stelt de vergadering voor de voorziening te verhogen tot € 2.500. 
Stemming: 2 tegen, 18 voor, de rest onthoudt zich van stemming. 
Het voorstel is aangenomen. 
Henk Willemsens: is er geld voor training van de 3 Eerste Divisie teams of sponsoring van de 
inschrijfgelden voor serieuze viertallen toernooien? 
Ferdinand Verwijs: de gemeentelijk subsidie (€ 1.400) is in de begroting opgenomen en de 
besteding daarvan is aan de Selectiecommissie. 
Henk Willemsens: er is geen beleid, de beslissingen worden ad hoc genomen. 
Toine van Hoof: als je eerste wordt in een serieus toernooi zou er sprake kunnen zijn van 
een premie achteraf i.p.v. sponsoring vooraf. 
Peter van der Voorden: het commitment moet van beide kanten komen, de spelers moeten 
zich ook inzetten om resultaten te behalen. Maar het budget (genoemde € 1.400) is voor een 
club als Star (veel) te laag. Het zou eerder € 10.000 moeten zijn. 
Theo Fonville: kunnen we de verhoging van de Lustrumvoorziening hierin meenemen? 
Reactie vergadering: liever niet. 
Marcel Swidde: we bewandelen de omgekeerde weg. Eerst moet uitgezocht worden wat de 
doelen en mogelijkheden zijn en dan pas kan het daarbij behorende budget worden 
vastgesteld. 
Toine van Hoof: laten er eerst maar eens een team promoveren naar de Meesterklasse en 
dan kunnen we daar een premie opzetten, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen. Promotie 
moet zonder trainingen ook mogelijk zijn, want anders zijn de spelers gewoon niet goed 
genoeg.  
Willem Jan van Rooijen: bestuur en Selectiecommissie zullen nader overleggen hierover. 
Vooralsnog blijft de begroting op € 1.400 staan. Aangepast beleid zal uiterlijk op de volgende 
ALV worden gepresenteerd. Het is nu toch al kort dag om nog iets te organiseren voor de 
komende competitie. Ideeën zijn welkom. 
 
12. Contributie 
Het voorstel om deze niet te wijzigen wordt aangenomen. 
 
13. Verslag Feestcommissie 
Er is niemand van de feestcommissie aanwezig. In het verslag wordt het aftreden van 
Marijke Erich aangekondigd. De vergadering neemt aan dat de overige 2 leden in functie 
blijven. Onduidelijk is of er een vacature is ontstaan. 
 
14. Samenstelling bestuur 2012-2013 
Ferdinand Verwijs en Marlies Stam treden volgens het rooster af. Zij zijn herkiesbaar met de 
kanttekening dat zij het beiden nog 1 jaar willen doen (het mandaat loopt 3 jaar). Ingeborg 
van der Werf verlaat de club en dus ook het bestuur. Willem Jan bedankt haar voor haar 
inzet en overhandigt een attentie. Het bestuur is op zoek naar een vervanger. 
 
15. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd 
Rudi de Mol is in september 25 jaar lid en we schenken daar begin september aandacht aan 
op een clubavond. 
Jan Meijer: bijna zeker is dat Dick van der Voort 50(!) jaar lid is. Het bestuur zoekt dit zo 
goed mogelijk uit. Helaas is administratie van Star en de NBB over die lange periode niet 
geheel betrouwbaar te noemen. Als dit klopt zullen we daar natuurlijk gepast op reageren.   
Bijzondere dank verdient Albert Reijnen, die vele jaren, vrijwel vanaf het begin, onze 
webmaster was. Hij is hier recent mee gestopt en is opgevolgd door Henk Barreveld. Begin 
september zullen we Albert op een clubavond formeel bedanken. 
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16. Clubprijzen en bekers 2011-2012 
Deze worden begin september uitgereikt. 
Ed Franken: de Franz zur Lagebeker voor het individuele toernooi bleek vol, er konden geen 
namen meer bij. In overleg met het bestuur heeft hij een nieuwe trofee gekocht, die hij laat 
zien. Daarop is voldoende ruimte voor de komende 40 jaar. De eerste namen die er op 
komen zijn die van Hans Kreuning, de winnaar van 2011 en van Chris Hartog, de glorieuze 
winnaar van het afgelopen toernooi. Hij stelt voor om de oude beker deze zomer uit te lenen 
aan de winnaar van vorig jaar, die dit jaar de 2e plaats haalde: Hans Kreuning. Dit voorstel 
wordt met applaus begroet. 
 
17. Voorgesteld speelprogramma 
Jan Meijer: er vallen 3 dinsdagen op ongelukkige data. Daarom is voorgesteld 2 daarvan 
(nieuwjaarsdag en Koninginnedag) te verschuiven naar woensdag 2 januari en 1 mei. De 
derde dinsdag valt op 1e Kerstdag. Voorstel is om die week niet te spelen. 
De voorstellen worden aangenomen. 
 
18. Principebesluit wijziging data boekjaar naar 1-9 tot 31-8 
Willem Jan van Rooijen: achtergrond is dat het boekjaar (1 april-31 maart) niet aansluit op de 
beleving van veel spelers. Bovendien is het bij tussentijds opzeggen of lid worden meestal 
een verrassing voor de betrokkenen. Alternatieven zijn 1 september-31 augustus of 1 
augustus-31 juli of 1 juli=30 juni. Voor een nieuwe datum is een statutenwijziging nodig en 
dus een ALV-besluit, eventueel via een ingelaste ALV. 
Toine van Hoof: wat is het probleem? De contributie is altijd een veelvoud van 12 en de 
penningmeester houdt na bevriezing van een periode van 2 maanden rekening met het 
restant van het boekjaar. Dit heeft nog nooit opmerkingen opgeleverd. 
Rik Doodkorte: Verschuift de ALV dan mee?  
Willem Jan van Rooijen: statutair moet de ALV binnen 6 maanden na het verstrijken van het 
boekjaar worden gehouden, dus ja, dan moet daar een andere datum voor worden gekozen. 
Lodewijk Tielens: half juni is een prima moment voor de ALV. We zijn in het verleden al eens 
van data verschoven, dit had de nodige voeten in aarde. 
Willem Jan van Rooijen: de vergadering aanhorende, zal het bestuur eerst eens goed 
uitzoeken wat er precies moet gebeuren. Daarbij zal men graag gebruik maken van de 
ervaring van Lodewijk hiermee. We komen daarna met een voorstel (wel of niet wijzigen en 
zo ja naar welke data).  
 
19. Door leden ingebrachte agendapunten 
Marcel Winkel dringt aan op: 
- op tijd beginnen met de speelavond 
- geen spel meer beginnen na de zoemer 
- sancties als men te laat aan tafel komt voor de nieuwe ronde 
Jan Meijer: dat de speelavond niet altijd om 19.45 begint, hangt niet zozeer samen met een 
enkel lid dat een paar minuten te laat komt, als wel met het zonder afzeggen niet verschijnen 
van paren. Over het algemeen is de discipline van afzeggen goed, maar het niet opkomen 
dagen zorgt er regelmatig voor dat er vlak voor aanvang alsnog een nieuw speelschema 
moet worden gemaakt en dat kost een paar minuten. Desgevraagd meldt hij dat er een forse 
sanctie staat op 'no show': 1% of 5 imps op je gemiddelde over een serie. 
Gerard Elzendoorn: de speelavond is bijna altijd om uiterlijk half twaalf afgelopen. Wat is het 
probleem daarmee? 
Jan Meijer: het beleid van de TC is aangescherpt en de arbiters zijn als volgt geïnstrueerd: 
- bij het begin van de eerste ronde altijd de klok aanzetten 
- strenger letten op op tijd verschijnen aan tafel bij iedere speelronde 
- er op letten dat er na de wissel zoemer niet meer aan een nieuw spel wordt begonnen 
- er op toezien dat er niet langer wordt doorgespeeld in de tijd van de volgende ronde 
Peter van der Voorden: er is slechts een beperkt aantal paren dat systematisch de speeltijd 
overschrijdt. De TC / de arbiters zouden die paren daar op aan kunnen spreken. 
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Willem Jan van Rooijen: wie is er voor handhaving van de huidige tijdsduur van een 
speelavond, met andere woorden voor handhaving van het huidige aantal spellen? 
Een zeer ruime meerderheid is hiervoor. E.e.a. blijft dus ongewijzigd, zij het met strenger 
toezicht van de arbiters. 
 
20. Rondvraag 
Rik Doodkorte: ik mis de 'versierselen' van het bestuur (linten, voorzittershamer). 
Willem Jan van Rooijen: het bestuurslid dat hier zorg voor draagt, moest op het laatste 
moment verstek laten gaan. Wij konden helaas niet in de kast komen waar dit is opgeborgen. 
 
21. Sluiting 
Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


