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1. Woord van de voorzitter

Beste Starleden,
We raken er volledig aan gewend, dat we iedere dinsdag, dit jaar 51 keer, kunnen spelen. 
De wedstrijdleiders en TC hadden ook dit jaar weer alles volledig onder controle. Dat er van 
alles georganiseerd wordt valt in het geheel niet meer op. Des te moeilijker te accepteren 
vinden we het als iets niet helemaal goed gaat. Bijvoorbeeld de dag dat de score kastjes het 
niet deden en er met de hand moest worden uitgerekend. Hulde aan allen die iedere dinsdag
weer klaar staan voor ons allen.

Hebt u net als ik genoten van de lustrum activiteiten: de feestelijke STAR avond op 6 maart 
en de 3 toernooiendag op 6 mei? De relaxte sfeer op 6 mei vond ik geweldig. Het 
eindverslag van de lustrumcommissie vindt u bij de ALV stukken. De financiële afhandeling 
kan echter pas volgend verenigingsjaar kan worden afgerond.

Immers het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Dat betekent ook dat het 
verenigingsjaar niet samenvalt met het speelschema. Spelers die lid worden in september of 
zich afmelden in juni, zijn formeel een heel jaar contributie verschuldigd. Gelukkig hebben we
al bijna 25 jaar een penningmeester die daar soepel mee om gaat. Maar het is niet erg 
praktisch. Daarom wil het bestuur u op deze algemene ledenvergadering polsen over het 
aanpassen van het verenigingsjaar in de statuten: van 1 augustus tot en met 31 juli.

Het deed mij goed dat bij het afscheid van Paul Erich veel Starleden aanwezig waren. Dat 
tekent naar mijn idee toch het breed gedragen club gevoel en de betrokkenheid die wij met 
elkaar hebben. De terugblik eerder uitgesproken op de clubavond volgend op Pauls 
overlijden door Toine van Hoof, met bijhorende emoties, en het winnen van de Paul Erich 
bokaal door Marijke met haar achttal waren voor mij bijzondere momenten.

Het belang van goede omgangsvormen is niet alleen onderwerp van discussie in de wereld 
buiten Star. Maar verdient het ook om in mijn eerste ‘woord van de voorzitter’ aan de orde te 
komen. De TC en de protestcommissie spreken u in haar jaarverslagen al aan op het 
ongevraagd op tafel leggen van systeemkaarten en vraagt u om uw bijdrage aan ‘full 
disclosure’. Daarnaast wensen tegenstanders, wedstrijdleiders en partners ten allen tijde 
beleefd en met respect te worden aangesproken. Laten wij als club niet meegaan in 
‘Wilderiaans’ provocerend gedrag.

Ik wil afsluiten met de wens dat we een gezond, plezierig en succesvol nieuw verenigingsjaar
tegemoet gaan. Waarin we als club op het sportieve vlak het verloren meesterklasse terrein 
weer snel mogen herveroveren. 
Bovenal wens ik u toe dat u ook komend jaar weer met veel plezier zult deelnemen aan de 
activiteiten van de club.

Willem-Jan van Rooijen
Voorzitter BC Star

2



2. Verslag van de secretaris 2010-2011

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Willem Jan van Rooijen
Secretaris: Felix Ophorst
Penningmeester: Ferdinand Verwijs
Ledenadministratie: Ingeborg van der Werf
Technische zaken: Joost Dirkson
Lid: Marlies Stam

Speelgelegenheid
In denksportcentrum Den Hommel heeft Star 4 speelzalen tot haar beschikking, in de 
zomerperiode 3.

Clubcompetitie
Zie voor personele wetenswaardigheden punt 3: ‘Overzicht seizoen 2011-2012’. De 
clubcompetitie liep van 30 augustus tot en met 5 juni (41 speelavonden), de daaraan 
voorafgaande zomercompetitie liep van 21 juni tot en met 23 augustus (10 zittingen inclusief 
de finale). De reguliere clubcompetitie bestond uit:
7 zittingen interne viertallen (inclusief de finale)
5 zittingen top integraal
een Butlercompetitie van 6 zittingen en een Butlercompetitie van 7 zittingen
een Howellcompetitie van 7 zittingen en een Howellcompetitie van 6 zittingen
het individueel toernooi, de Kerstdrive en de lustrumdrive.
Arbiters waren Piet van Steijn, Harry Janssen, en Marieke Lejeune. Voorzitter van de 
Protestcommissie was Frans Lejeune. 
Jan Meijer en Chris Hartog dupliceerden wekelijks de spellen. Ed Franken organiseerde het 
individueel toernooi, de Feestcommissie de Kerstdrive en de Lustrumcommissie de 
lustrumdrive. De zomercompetitie was gratis voor leden. Gasten betaalden € 2,50.

Ledenbestand
Het aantal leden blijft constant.
Per 1 mei 2012 waren er 239 leden en 3 aspirant leden.
De opzeggers waren hoofdzakelijk inactieve leden (die niet deelnamen aan de 
clubcompetitie).

In december 2011 zag ons ledenbestand er zo uit:
Aantal leden onder de 19: 0
vrouwen tot 50 jaar: 9 
mannen tot 50 jaar: 49 
vrouwen 50+: 47 
mannen 50 +: 138 
Totaal 243
Waarvan 56 vrouw (23%) en 187 man  (77%)

www.bcstar.nl
De website is een van de bestbezochte sites van een bridgeclub in Nederland. Volgens de 
op de site gepubliceerde statistieken trok de website gemeten over de periode mei 2011 tot 
en met april 2012 gemiddeld ruim 13.100 bezoeken per maand (ruim 400 per dag). Dit 
ongelofelijk hoge aantal is bovendien ten opzichte van vorig jaar gestegen met 33% (van 
ruim 300 naar ruim 400). Een fenomeen is dat het bezoek in de zomermaanden (juni, juli, 
augustus) bijna tweemaal zo hoog is als op de reguliere clubavonden, namelijk gemiddeld 
735 per dag i.p.v. ruim 400. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het spelen van niet-leden 
op de zomeravonden.
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Er zijn Starleden die de site iedere dag bezoeken. Vanzelfsprekend ligt het bezoek het 
hoogst in de dagen die aansluiten op de clubavond: woensdag en donderdag. Het is 
waarschijnlijk dat Starleden de openingspagina als startpagina hebben geïnstalleerd, zodat 
iedere keer dat zij hun browser openen de Starsite wordt ‘bezocht’. En ten slotte is er een 
onbekend aantal niet-leden die kennelijk de site regelmatig bezoeken.
De webmaster is Henk Barreveld, terzijde gestaan door Rudi de Mol. Albert Reijnen, die de 
website vele jaren heeft verzorgd, is er mee gestopt i.v.m. drukke werkzaamheden. Star is 
hem veel dank verschuldigd. 
De site is altijd zeer actueel en biedt bijna altijd meermalen per week nieuwe informatie. Het 
bestuur en commissies gebruiken de website uiteraard voor mededelingen, oproepen, enz. 
De protestcommissie plaatst er haar gemotiveerde uitspraken op. Successen van Starleden 
op toernooien worden er op vermeld. Het smoelenboek en de ledenlijst worden met grote 
regelmaat geraadpleegd. Leden voeren regelmatig discussie via de reactiemogelijkheid bij 
de frequentiestaten en de spelverdelingen.

Star Magazine on line
De redactie bestond uit Peter Bosman (hoofdredacteur), Felix Ophorst (eindredacteur), Henk
van Doren, Jaap Hazewinkel en Tim Verbeek. Tim heeft zich helaas teruggetrokken, omdat 
hij geen lid meer is van Star. De 5 vaste redactieleden zorgden met regelmaat (gemiddeld 
5x) voor een verslag van de clubavond op de website, in principe wordt iedere tweede 
maand verzorgd door de redactie. En tenslotte waren er de door de redactie op hoge prijs 
gestelde bijdragen van 8 gastauteurs: Wubbo de Boer, Lukas Boutens, Koeno  Brouwer, 
Joost Dirkson, Dennis Kruis, Marc Kuipers, Hans Verveer en Peter van der Voorden. Zij 
schreven 2 tot 4 maal per seizoen. Lukas heeft zich afgemeld, ook hij is geen lid meer.
Er verscheen wekelijks een verslag over belevenissen op de clubavond, met uitzondering 
van de zomerperiode. Een enkele keer verscheen er geen verslag, namelijk als er geen 
auteurs beschikbaar waren of als er door technische problemen geen uitslagen en 
frequentiestaten op de website werden gepubliceerd. 
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3. Overzicht van het seizoen 2011-2012 (intern) 

Overzicht standen 2011-2012

Zomerdrive
A-finale: Gerard Elsendoorn & Stef Leeuwenburgh
B-finale: Ed Franken & Loek Verhees

Interne viertallen
STAR 2 Dennis Kruis & Kees Jan Willemsens, Jos Uijterwaal & Peter van de Linde

Kerstdrive
Henk van Doren & Marja Noorman

Butler I
A-lijn Dennis Kruis & Kees Jan Willemsens
B-lijn Loek Fresen & Rob Groenenboom
C-lijn Letta de Greve & Agnes Wesseling
D-lijn Randal & Richard Meijer

Howell I
A-lijn Ernst Wackwitz & Chris Westerbeek
B-lijn Gerard Elsendoorn & Niels de Bruin & Rens Dinkhuijsen
C-lijn Joost Dirkson & Rolf Schreuder
D-lijn Peter van den Broek & Harrie Ottink

Butler II
A-lijn Chris ten Kate & Huub van der Wouden
B-lijn Hendrik Bijker & Martin Bootsma
C-lijn Marcel & Anneke van Hooijdonk
D-lijn Leon Bijnsdorp & Hans Bouman

Top-Integraal
Henk van Doren en Kees Haks

Persoonlijk toernooi
Chris Hartog

Howell II (nog bezig op moment van schrijven van dit jaarverslag)

4. Star Grand Cafe Tour 28 augustus 2012.

Het was weer een gezellige drive, ondanks de regen, met ruim 200 paren. De commissie is 
dit jaar afgestapt van geldprijzen en ook was er voor het eerst een indeling op 2 nivo’s, waar 
veel positieve reacties op gekomen zijn. Het aantal inschrijvingen was ook meer dan 
voorgaande jaren. Om het voor de diverse horecagelegenheden meer rendabel te maken, is 
er voor gekozen om de prijzen als Diner-, Lunch- of High Tea-bonnen uit te geven, die 
ingewisseld konden worden bij de deelnemende cafe’s en restaurants.
De beker voor de Beste Lunch 2012 is dit jaar voor het 3e achtereenvolgende jaar naar Carré
gegaan. Tweede is Mahanakorn geworden (een nieuwkomer onder de restaurants) en op de 
derde plaats Will’s.
De andere horecagelegenheden hebben ook weer hun uiterste best gedaan, zij hebben 
Utrecht met Star als bridgeclub culinair in de schijnwerpers gezet.
De leden van de commissie waren, Gonnie Bonfrère, Cor Hulspas, Jan Meijer, Maria Mens, 
Mariëtte Vogelaar, en Ingeborg van der Werf (zij treedt af).
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5. Frans zur Lage trofee 2012
 
In 1976 werd bij Star voor het eerst gespeeld om deze trofee die verbonden is aan het 
persoonlijk kampioenschap. Frans zur Lage was een prominent Star-lid, in 1967 werd hij lid 
van verdienste en in 1975 erelid. Op 3 april jl. werd voor de 37ste keer gespeeld om deze 
trofee. Het deelnemersveld bestond uit 84 personen. Nog nooit eerder behaalde de winnaar 
zo’n hoge score. Een score van meer dan 73% met een voorsprong van ruim 7% op nummer
twee is een bijzondere prestatie: Chris proficiat.
Uitslag:
1. Chris Hartog 73.65%
2. Hans Kreuning 66.29%
3. Niels v.d.Gaast 63.83%
4. Edwin Stoel 62.94%
5. Louk Herber 61.48%
6. Hannie van Drie 61.02%
7. Marc Kuijpers 60.58%
8. Toine van Hoof 59.87%
9. Rob van de Berg 59.64%
10.Piet Dekker 59.48%

De afgelopen tien winnaars van deze trofee zijn: 
2002 Ferdinand Verwijs
2003 Erik Swinkels
2004 Henk Willemsens
2005 Johan van Gestel
2006 Sander van Kappen
2007 Gerard Elsendoorn
2008 Peter van der Voorden 
2009 Toine van Hoof
2010 Gerard Hilte en Niels de Bruin
2011 Hans Kreuning

6. Verslag van de Feestcommissie 2011-2012
Afgelopen jaar liet Sinterklaas Star links liggen, maar de Kerstdrive was daarentegen 
ouderwets gezellig. Er waren 160 mensen op de kerstdrive afgekomen waaronder vele 
gezichten die we meestal maar 1 x per jaar zien. Zo speelden onze arbiters Piet van Stein en
Harry Janssen beide mee, maar ook oud UBC namen als Nellie Birkhof en Gert Jan 
Dekkers. Ook Henk van Aarst was dit jaar weer van de partij!
De glorieuze overwinnaars waren Henk van Doren en Marja Noorman met bijna 64%. Voor 
de laatste ronde was een pauze ingelast waarbij er een uitstekend buffet werd geserveerd 
verzorgd door de crew van Hans Kreuning. De lekkere hapjes, gecombineerd met leuke 
aankleding (ook van veel van de spelers) en de goed gevulde en mooi uitgestalde 
prijzentafel maakten het geheel compleet. 
Marijke Erich zal de feestcommissie gaan verlaten. We zullen na de zomer een enquête 
houden over hoe de Star-leden aankijken tegen het huidige “format” voor de kerstdrive en of 
die moet blijven bestaan, waarna we zullen beslissen wat we komend jaar doen.
 
Marijke Erich, Jetske van Hees en Adriaan Vos
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7. Verslag van de Technische commissie 2011-2012

De Technische Commissie is afgelopen jaar tweemaal bijeen geweest voor een vergadering,
nagenoeg voltallig en met een vertegenwoordiger van het bestuur. 
Sjoerd Wartena heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de TC. 
Op dit moment is er geen uitbreiding van de TC noodzakelijk. Het beheer van de website 
neemt Henk Barreveld over van Albert Reijnen. Sinds januari is uitgebreide informatie over 
wedstrijdzaken op de STAR-website te vinden onder clubcompetitie => wedstrijdzaken.     

Interne competities
Tijdens de interne competitie hebben we eenmaal grote computerproblemen gehad, verder 
is de TC tevreden over het verloop van de competitieavonden. Afgelopen jaar is begonnen 
met de gefaseerde vervanging van bridgemates, binnenkort worden er nieuwe bridgemates 
voor de C-lijn aangeschaft. De schudmachine is 11 jaar oud en was nodig aan vervanging 
toe. Door adequaat handelen van Henk Barreveld en Willem-Jan van Rooijen is er in 
november een nieuwe schudmachine aangeschaft, afkomstig van het WK Bridge te 
Veldhoven. 
De groepsgrootte is volgens de doelstelling gerealiseerd (A: 20 paren, B: 22, C: 24 en D:26). 
Om deze groepsgrootte te behouden, zullen er standaard per competitie 5 paren 
promoveren en degraderen, mocht er versterkte promotie/degradatie nodig zijn, zal dat tijdig 
via de website worden gecommuniceerd.
Indien leden hulp wensen bij de vorming van nieuwe partnerships, kunnen zij zich wenden 
tot Jan Meijer of Stef Leeuwenburgh.   
Systeemkaarten moeten bij aanvang van een ronde ongevraagd overhandigd worden aan de
tegenstanders. De TC is voor openheid van afspraken in alle lijnen, een duidelijke en volledig
ingevulde systeemkaart is noodzakelijk (bij voorkeur een grote systeemkaart met 
bijzonderheden op de voorkant).
De TC is erg tevreden over de inzet van de arbiters Harry Jansen, Piet van Steijn en Marieke
Lejeune afgelopen jaar. 

Externe viertallen
Afgelopen jaar is er op verzoek van het district met gedupliceerde spellen gespeeld 
(thuiswedstrijden). Dit is goed bevallen, we gaan hier mee door. De samenwerking met ZBC 
(organisatie thuiswedstrijden) willen we ook graag voortzetten komend jaar. 

Meesterklasse: team 1 en 2 zijn gedegradeerd. Tweede Divisie: team 6 (bestaande uit 
Ferdinand Verwijs – Peter Hendriks, Nils Verhoeve – Laura Velthuizen en Martin Bootsma – 
Hendrik Bijker) is gepromoveerd naar de 1e divisie. De overige teams hebben zich 
gehandhaafd. Hoofdklasse: team 9 (bestaande uit Patrick Schenkhuizen, Paul Schriek, 
Yvonne Silbernberg, Martijn Vis) is gepromoveerd naar de 2e divisie, de overige teams 
hebben zich gehandhaafd. Eerste klasse: team 14 is gedegradeerd, overige teams 
gehandhaafd. Inmiddels is de inventarisatie voor de viertallen voor komend seizoen gestart.

Voor seizoen 2012-2013:
Eerste Divisie: 3 teams, Tweede Divisie: 6 teams, Hoofdklasse: 3 teams en 1e klasse: 2 
teams. Overige teams worden ingedeeld in de 2e klasse   

Samenstelling en taken 2012-2013
Marc Kuijpers: voorzitter, reglementen, materiaal
Stef Leeuwenburgh: secretaris, hoofdklassebeker, viertallenleider district 
Henk Barreveld beheerder website, materiaalbeheer, computerwerk
Jan Meijer leider clubcompetitie, zomercompetitie, dupliceren
Rudi de Mol computerwerk, persoonlijk toernooi
Reggie Schouten ruitenboer, arbiter bekerwedstrijden, verzorging stencils
Peter Hendriks organisatie clubavond, clubbekers
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Rooster van aftreden
Rooster van aftreden TC-leden (in principe geldt het mandaat voor 3 jaar):
- Stef Leeuwenburgh, Rudi de Mol, Peter Hendriks: 2014
- Marc Kuijpers: 2013
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2012, allen herkiesbaar

8. Verslag van de Selectiecommissie 2011-2012

Het Reglement Selectiecommissie staat op de Star website onder Clubinformatie 
>>bestuur >>reglement Selectiecie. 

NBB-beker
Het afgelopen seizoen hebben we weer drie teams ingeschreven voor deze beker. In de 
eerste ronde wonnen Star 1, 2 en 3 resp. van Theseus, DBC en Pelikaanhof. In de tweede 
ronde verloor Star 2 van Zeerob 2 en Star 3 van het sterke de Lombard. Star 1 won van 
WAC. In de finale werd Star 1 vierde (van de zes teams).
Bij de teams voor de NBB-beker genieten de paren die voor Star uitkomen in de 
Meesterklasse en Tweede Divisie de voorkeur.

Externe viertallencompetitie  
In de Meesterklasse helaas een uiterst teleurstellend seizoen. Onze eerste twee teams 
eindigden op de laatste en twee na laatste plaats met degradatie als gevolg. Over de 
Tweede Divisie kunnen we beter nieuws melden. 
Star 6 (Laura Velthuizen, Nils Verhoeve, Hendrik Bijker, Martin Bootsma, Peter Hendriks en 
Ferdinand Verwijs) verraste met een eerste plaats in groep 7 (zuid-west) en promoveert naar
de Eerste Divisie. Star 3 kwam in groep 3 (groot Amsterdam) een paar punten tekort en werd
evenals Star 8 (in groep 6) tweede. Star 5 (groep 6) en Star 7 (groep 2, oost) eindigden op 
de vierde plaats. Het hoger ingeschatte Star 4 kon het vege lijf redden door de 
beslissingswedstrijd tegen de ’s Gravenhaagse Bridgeschool te winnen.

Komend seizoen 2012-2013 hebben we drie teams in de Eerste Divisie en zes teams in de 
Tweede Divisie. Om te voorkomen dat je in de Tweede Divisie regelmatig tegen eigen Star- 
teams speelt, hebben drie teams in het afgelopen seizoen in een andere groep gespeeld. Zo 
speelde Star 3 in groep 3 (groot Amsterdam), Star 6 in groep 7 (zuid-west) en Star 7 in groep
2 (oost). Ook voor komend seizoen gaan we aan de NBB vragen om 3 teams in een andere 
groep in te delen. Wanneer de teams voor het komend seizoen zijn vastgesteld zullen we 
met hen de mogelijkheden overleggen. 
We hebben via berichten op onze website, vele telefonische en persoonlijke gesprekken en 
e-mails geïnventariseerd bij de in aanmerking komende spelers/speelsters en paren naar 
hun plannen voor het komend seizoen. Begin juni is de samenstelling van Star 1 t/m Star 9 
op de website bekendgemaakt. Alle spelers hebben ter bevestiging een persoonlijke email 
ontvangen. Ons streven is om minimaal één team in de Meesterklasse, twee teams in de 
Eerste Divisie en circa vijf teams in de Tweede Divisie te hebben.

Training 
Voor de zes Tweede Divisieteams zijn op 27 mei, 10 juni en 8 juli 2011 drie trainingen 
gegeven door Tim Verbeek. Met hulp van Felix Ophorst hebben we een enquête gehouden 
over deze trainingen. Deze enquête is ingevuld door 21 van de 32 tweede divisiespelers, 
d.w.z. 66%.  Van hen heeft een kwart alle drie trainingen bezocht, een kwart twee keer, een 
kwart één keer en een kwart geen enkele keer. 71% gaf als reden op geen tijd/verhinderd. 
De selectiecommissie heeft n.a.v. deze enquête besloten om voor komend seizoen geen 
trainingen voor de eerste 9 teams te organiseren, we slaan een jaar over. Voor deze teams 
worden op de clubavonden van 31 juli, 7 en 14 augustus 2012 op verzoek onderlinge 
viertallenwedstrijden als training georganiseerd.
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Voor beide MK teams waren geen specifieke trainingen gepland. Tijdens de zomercompetitie
hebben deze teams regelmatig oefenwedstrijden gespeeld. 

Begeleiding 
Alle teams uit de Eerste en Tweede Divisie kiezen zelf een captain. Desgewenst kan de 
selectiecommissie hierbij helpen. Een captain kan een speler van een team of een non-
playing captain zijn. Een captain kan meerdere teams begeleiden. 

Contact
De selectiecommissie heeft onderling zeer frequent contact via e-mail, telefoon, 
vergaderingen  en gesprekken thuis en op de clubavonden. Via de website informeren we de
leden regelmatig. We streven naar een grote openheid naar de leden en een zo transparant 
mogelijke werkwijze.

De commissie bestaat uit Ed Franken, Hans Kelder, en Jan Meijer

9. Verslag van de Protestcommissie 2011-2012

In het afgelopen verenigingsjaar (april 2011 t/m maart 2012) heeft de protestcommissie vijf 
protesten van belang behandeld. Drie protesten zijn toegewezen, twee afgewezen. We 
hebben zeker één van de uitspraken ook doorgestuurd naar de webmaster maar die hebben 
we niet op de site terug kunnen vinden. 

Naar aanleiding van één van de laatste uitspraken hebben we de TC geadviseerd voor het 
alerteren aanvullende regels uit te vaardigen, te beginnen in de A-lijn, omdat de huidige 
regels in veel gevallen onvoldoende bijdragen aan full disclosure. Van de aanpassing is 
helaas nog niets gekomen, sterker we hebben van de TC zelfs nog geen reactie mogen 
ontvangen of het überhaupt overwogen wordt om dit in te voeren.

Het protestcomité bestond afgelopen seizoen uit Frans Lejeune (voorzitter), Tim Verbeek, 
Chris ten Kate, Peter v.d. Linden en Henk Willemsen. Voor één van de protesten hebben we 
Dennis Stuurman als adviseur toegevoegd. 
Vanwege het vertrek van Tim Verbeek zoeken we aanvulling van de groep. 
Geïnteresseerden kunnen zich bij Chris of Frans melden.

10. Verslag van de Lustrumcommissie Star 70 jaar

Op 6 maart werd er een feestelijke avond georganiseerd.  We begonnen met een workshop 
van “Star“ Tim Verbeek. Daarna werd er in 5 lijnen van 14 paren  gespeeld, waarin de 
dummy centraal stond. Rond 23.00 uur werd er een toast uitgebracht door onze voorzitter 
Willem-Jan van Rooijen. De prijswinnaars uit iedere  lijn ontvingen van de voorzitster van de 
Lustrum commissie, Sigrid Spangenberg, een lekkere fles Prosecco.
Op 6 mei speelden we een 3 toernooien dag om de Paul Erich Award. De in totaal 15 
teams  speelde ’s morgens viertallen, een butlertoernooi en een gemengd paren toernooi
Na de Italiaanse lunch speelde iedereen  verder in het viertallen toernooi. De technische 
organisatie was bij de familie Lejeune in uitstekende handen. Winnaars bij de gemengde 
paren waren Janine  van Ipenburg en Toine van Hoof, bij de butler paren  Hans van 
Ommeren en Ton Eestermans. 
Team van Lingen, bestaande uit: Leon van Lingen, Jaap Hazewinkel , Rian Lukassen, Frank 
van de Heuvel, Marijke Erich, Enri Leufkens, Huub vd Woude en Berry Westra  wonnen het 
toernooi en daarmee de Paul Erich Award .
De dag werd afgesloten met een overheerlijk Italiaans buffet. Hiermee werd het 14e Lustrum 
afgesloten. 
Lustrumcommissie bedankt: Gonnie Bonfrère, Maria Mens, Sigrid Spangenberg, Mariëtte 
Vogelaar en Ingeborg van der Werf.
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11. Toelichting jaarrekening 2011/2012.

1.  Exploitatie overzicht.

1.1 Opbrengsten
De inkomsten zitten boven het niveau van de begroting door de binnenkomst van meer 
contributie dan begroot en iets meer rente- en zomercompetitie inkomsten dan verwacht. 
Daarnaast heeft de SCGT goed gedraaid, resulterend in een donatie per deelnemer 
(onderdeel van de overige inkomsten) en een groei van hun werkkapitaal. Dit jaar heeft een 
geringe opname uit het investeringsfonds plaats gevonden om de begroting dekkend te 
krijgen en is er uit de lustrumreserve geput. De zomercompetitie heeft zich conform afspraak 
wederom volledig kostendekkend afgespeeld.

1.2 Uitgaven
De meeste kosten zaten in de buurt van hun begroting, met uitzondering van de attenties 
(Kerstdrive) en het materiaal, voornamelijk veroorzaakt door de aanschaf van een nieuwe 
schudmachine, nieuwe bridgemates (1 lijn) en 2000 spellen kaarten.

1.3 Reserveringen
Een bedrag van € 1.500,00 is ten goede gekomen aan de lustrumreserve. Een deel van de 
lustrum reservering is uitgenut in dit boekjaar, de rest van de uitnutting voor het 70-jarig 
lustrum (6 mei activiteiten) vindt plaats in het volgende boekjaar. De investeringsreserve is 
licht afgenomen om het tekort te dichten van de extra materiaalaanschaf. De SGCT- en 
kaartreserve zijn gelijk gebleven.

2.  Toelichting vermogensoverzicht.

2.1 Vorderingen.
Het bedrag van te vorderen contributies ligt boven het vertrouwde niveau. De overige 
vorderingen post bestaat uit een vordering bij de SCGT commissie ter grootte van hun 
werkkapitaal van in totaal € 5.894,76 en verder uit nog te ontvangen zaalhuur van ZBC Den 
Hommel (€ 129,03 i.v.m. delen zaalhuur 4-tallen).

2.2 Schulden.
Het bedrag aan schulden bestaat uit uitgaven t.b.v. het afgelopen financiële jaar, die om 
verschillende redenen gedaan worden na de sluiting van het boekjaar op 31 maart 2012. Dit 
betreft dit jaar vnl. nog te betalen kosten voor de arbiters, kosten meesterpunten en nog te 
betalen zaalhuur.

2.3 Liquide middelen.
Het saldo van de bank was op 31-03-2012 als volgt opgebouwd:

Rentemeerrekening € 27.000,00
Rekening Courant  €   1.762,13

Het kassaldo bedroeg op 31-03-2012   € 45,80.

2.4 Reserves.
De lustrumreserve kreeg een nieuwe (laatste) storting van € 1.500,00 ter voorbereiding op 
het 70-jarig lustrum. De speelkaartenreserve is ongewijzigd gebleven. De Algemene Reserve
(netto vermogen) is gelijk gebleven, de investeringsreserve is licht afgenomen (175,54).
Het bruto vermogen van de vereniging is dit jaar met € 898,96 toegenomen.
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JAARREKENING 2011 / 2012 

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE BEGROTING
2011/2012 2011/2012 2012/2013

INKOMSTEN
Contributies 23.500,00 24.814,60 24.840,00
rente baten 500,00 566,75 400,00
zomercompetitie 150,00 280,40 260,00
Overige opbrengsten 200,00 795,80 500,00
Opname uit 
investeringsfonds 0,00 175,54 0,00
Subsidie 1.450,00 1.398,60 1.400,00
Lustrum 0,00 625,50 4.300,00
Star Grand Café Toer 500,00 786,15 400,00

------------ + ------------ + ------------+
TOTAAL OPBRENGSTEN 26.300,00 29.443,34 32.100,00
UITGAVEN  
NBB contributie 4.000,00 3.690,98 3.800,00
zaalhuur Den Hommel 8.500,00 8.493,56 8.850,00
viertallen (incl zaalhuur) 2.400,00 1.741,06 2.100,00
Prijzen 1.200,00 1.123,24 1.200,00
clubwedstrijden 3.300,00 3.250,00 3.300,00
bekerwedstrijden 400,00 592,66 600,00
Administratie 400,00 350,46 400,00
Attenties 500,00 923,94 500,00
Materiaal 2.000,00 5.014,93 2.000,00
meesterpunten 300,00 262,60 300,00
Star Magazine 0,00 0,00 0,00
zomercompetitie 150,00 270,00 250,00
Overige kosten 200,00 478,30 200,00
extra faciliteiten 1.450,00 1.126,11 1.400,00
activiteiten commissie 0,00 0,00 0,00
Lustrum 0,00 625,50 4.300,00
Star Grand Café Toer 0,00 0,00 0,00

------------ + ------------ + ------------+
SUBTOTAAL 24.800,00 27.943,34 29.200,00
VOORZIENINGEN  
Donatie SGCT reserve 0,00 0,00 0,00
Donatie lustrum reserve 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Donatie speelkaartenreserve 0,00 0,00 0,00
Donatie investeringsfonds 0,00 0,00 700,00
TOTAAL KOSTEN 26.300,00 29.443,34 31.400,00
EXPLOITATIESALDO 0,00 0,00 700,00
TOTAAL 26.300,00 29.443,34 32.100,00

Vermogensoverzicht 2011 / 2012
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Vermogensoverzicht 31 maart 2012 31 maart 2011

VORDERINGEN
te innen contributies 1.381,60 675,20
overige vorderingen 6.023,79 5.282,76

-------------+ -------------+
7.405,39 5.957,96

SCHULDEN
vooruit ontv contributie 985,50 360,00
overige schulden 1.295,34 528,12

-------------+ -------------+
-2.280,84 -888,12

LIQUIDE MIDDELEN
giro (rentemeer , rc) 28.762,13 27.823,67
Kas 45,80 140,01

-------------+ -------------+
28,807,93 27.963,68
-------------+ -------------+

BRUTO VERMOGEN 33.932,48 33.033,52

VOORZIENINGEN
Star Grand Café Toer 
reserve 4.525,00 4.525,00
lustrum reserve 7.074,50 6.000,00
speelkaarten reserve 1.000,00 1.000,00
investeringsfonds 5.023,28 5.198,82

-------------+ -------------+
-17.622,78 -16.723,82
--------------+ -------------+

NETTO VERMOGEN  16.309,70 16.309,70



12. Voorgesteld speelprogramma 2012-2013

2e Kerstdag, nieuwjaarsdag en Koninginnedag vallen op een dinsdag. De TC stelt voor om 
op woensdag 2 januari en woensdag 1 mei een TI te organiseren. 
Het seizoen zal geopend worden op dinsdag 28 augustus met een Top-Integraal.  

19-jun Zomer 1 2-jan TI-3 Kerstvakantie. Woensdag! 
26-jun Zomer 2
3-jul Zomer 3 8-jan Howell I-1

10-jul Zomer 4 15-jan Howell I-2
17-jul Zomer 5 22-jan Howell I-3
20-jul Zomer 6 29-jan Howell I-4
31-jul Zomer 7 5-feb Howell I-5
7-aug Zomer 8 12-feb Howell I-6

14-aug Zomer 9 19-feb TI-4 Voorjaarsvakantie
21-aug Zomer Finale 26-feb Howell I-7

28-aug TI-1 Openingsdrive 5-mrt Butler II-1
12-mrt Butler II-2

4-sep Viertallen 1 19-mrt Butler II-3
11-sep Viertallen 2 26-mrt Butler II-4
18-sep Viertallen 3 2-apr Persoonlijk Toernooi
25-sep Viertallen 4 9-apr Butler II-5
2-okt Viertallen 5 16-apr Butler II-6
9-okt Viertallen 6

16-okt TI-2 Herfstvakantie 23-apr Howell II-1
23-okt Viertallen Finale 1-mei TI-5 Meivakantie. Woensdag! 

7-mei Howell II-2
30-okt Butler I-1 14-mei Howell II-3
6-nov Butler I-2 21-mei Howell II-4
13-nov Butler I-3 28-mei Howell II-5
20-nov Butler I-4 4-jun Howell II-6
27-nov Butler I-5
4-dec Butler I-6 11-jun Jaarvergadering
11-dec Butler I-7 18-jun Begin Zomer

18-dec Kerstdrive
25-dec geen bridge
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