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1. Woord van de voorzitter 
 

Beste Starleden, 
Na 25 jaar penningmeesterschap houdt Ferdinand er nu mee op. We zullen als bestuur zijn  
kennis en vakmanschap gaan missen. Uniek dat er gedurende al die jaren voor zo ver mij 
bekend nooit problemen zijn geweest. Geweldig bedankt! 
 
In de externe competitie hebben we helaas slechts het kampioenschap van Star 10 kunnen 
vieren. Waardoor we nu met 9 teams in de 2e divisie vertegenwoordigd zullen zijn. Het  
verlies van 2 eerste divisie plaatsen doet pijn. Alleen ons 1e team speelt nu nog mee op dat 
niveau. Bestuur en selectiecommissie hebben daarom besloten om dit jaar in de 2e divisie te 
gaan werken met een drietal selectie teams om de kans op promotie zo groot mogelijk te 
maken. De strijd met de gesponsorde teams van het Witte Huis en ‘t Onstein met volgend 
jaar 5 teams in de meesterklasse willen we niet aangaan: we gaan niet betalen.  
In de landelijke competities werden wel diverse ereplaatsen behaald. Zo werd het topcircuit 
gewonnen door Huub van der Wouden en Chris ten Kate. Het niveau van spelers van de 
club is dus nog wel ‘hoog’.  
 
Henk Barreveld is de nieuwe webmaster en hij heeft meteen de website compleet vernieuwd. 
Bedankt Albert Reijnen voor de vele jaren dat je onze website hebt beheerd en Henk succes 
en vooral veel plezier gewenst.  
 
Een van de nieuwe 
rubrieken is de eregalerij 
met winnaars van de 
clubbekers. Hier kunt u 
lezen dat het afgelopen jaar 
Ed Franken de Jacques 
Buth beker won, dat de Sire 
beker ex aequo gewonnen 
is door Dennis Kruis en 
Kees Jan Willemsens en dat  
Chris Hartog de Frans zur 
Lage trofee in ontvangst 
mocht nemen. Dat laatste 
met een monsterscore van 
74%, weet u het nog?  
  
Interessant vind ik zelf de pagina “Over BC Star” met o.a. de ereleden en leden van 
verdienste. Kent u ze allemaal? 
 

Na 10 jaar bij de clubwedstrijden van Star als arbiter te hebben gefunctioneerd 
is Piet van Steyn er mee gestopt. Bedankt Piet voor de uiterst beminnelijke 
manier waarop je de problemen behandelde en we hopen dat je nog vele jaren 
bij de kerstdrive aanwezig kunt zijn. 
 

Helaas bereikte ons in februari het bericht dat oud arbiter Sas 
Fossen was overleden.  
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Op de agenda van de ALV staat een wijziging van het huishoudelijk reglement. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de al enkele jaren bestaande selectie 
commissie is nu officieel in dit document toegevoegd. Aan de technische commissie en de 
selectie commissie is gevraagd of zij hun bestaande aanvullende reglementen om willen 
zetten in een jaarlijks aan te passen stuk met beleid en toe te passen regels, dat op de ALV 
zal worden besproken. Verder zijn de artikelen over publicaties aangepast aan de nieuwe 
werkelijkheid van de website (nieuwe nummering 23 en 24). 
 
Het bestuur ziet af van het voornemen om het verenigingsjaar te wijzigen. De statuten 
hoeven dus niet gewijzigd te worden.  
 
Ik wil afsluiten met de wens dat we een gezond, plezierig en succesvol nieuw verenigingsjaar 
tegemoet gaan. 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 
Beste Starleden, 
 
2. Verslag van de secretaris 2012-2013 
 
Samenstelling bestuur: 
Voorzitter:  Willem Jan van Rooijen 
Secretaris:  Felix Ophorst 
Penningmeester: Ferdinand Verwijs 
Ledenadministratie: Ingeborg van der Werf (inmiddels afgetreden) 
Technische zaken: Joost Dirkson 
Lid:    Marlies Stam 
 
Toen Ingeborg halverwege het boekjaar aftrad in verband met haar verhuizing en omdat zij 
geen lid meer was, heeft Marlies de ledenadministratie op zich genomen, Met ingang van het 
boekjaar 2013/2014 treden Marlies en Ferdinand af. Voor Marlies stelt het bestuur de ALV 
voor te benoemen Rian Lukassen en Jaap Hazewinkel voor Ferdinand.  
Rooster van aftreden: 
2013 : Willem-Jan van Rooijen 
2014 : Joost Dirkson en Felix Ophorst 
2015 : Rian Lukassen en Jaap Hazewinkel 
 
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 2012-2013’. De 
clubcompetitie liep van 28 augustus tot en met 4 juni (41 speelavonden), de daaraan 
voorafgaande zomercompetitie liep van 19 juni tot en met 28 augustus (10 zittingen inclusief 
de finale). De reguliere clubcompetitie bestond uit: 
- 7 zittingen interne viertallen (inclusief de finale) 
- 6 zittingen TI 
- een Butlercompetitie van 7 zittingen en een Butlercompetitie van 6 zittingen 
- twee Howellcompetities van 6 zittingen 
- het individueel toernooi en de Kerstdrive. 
Arbiters waren Piet van Steijn, Harry Janssen, en Marieke Lejeune. Piet trok zich aan het 
eind van het kalenderjaar terug onder dankzegging van het bestuur. Een enkele keer in 
noodgevallen trad hij daarna nog op als arbiter.  
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Voorzitter van de Protestcommissie was Frans Lejeune.  
Jan Meijer en Chris Hartog dupliceerden wekelijks de spellen. Ed Franken organiseerde het 
individueel toernooi en de Feestcommissie de Kerstdrive. De zomercompetitie was gratis 
voor leden. Gasten betaalden € 2,50. 
 
Ledenbestand 
Op het moment van schrijven was het aantal leden licht gedaald van 239 leden per 1 mei 
2012 naar 227 leden per 31 mei 2013. 
Ons ledenbestand ziet er zo uit: 
gewoon lid:   125  
erelid:        2  
jeugd dubbellid:      1  
dubbellid:   109  
Totaal     227 
 
www.bcstar.nl 
De webmaster is Henk Barreveld, terzijde gestaan door Rudi de Mol. Op eigen initiatief, in 
overleg met het bestuur en de TC, heeft Henk een compleet vernieuwde website ontworpen, 
die eind maart 2013 live ging zonder noemenswaardige aanloopproblemen. De reacties zijn 
onverdeeld zeer positief. Het bestuur is Henk hiervoor bijzonder veel dank verschuldigd. 
Nieuw is onder andere dat de redactie van Star Magazine (in casu Jaap Hazewinkel) 
rechtstreeks zelf kopij kan plaatsen op de site. Henk en Rudi blijven achtervang bij 
afwezigheid van Jaap. 
De website is een van de bestbezochte sites van een bridgeclub in Nederland. De 
statistieken op de nieuwe website beschrijven nog een te korte periode om er iets serieus 
over te kunnen zeggen. Maar er is geen reden om aan te nemen dat het bezoek zou zijn 
gedaald. Vorig boekjaar trok de website gemiddeld ruim 13.000 bezoeken per maand (ruim 
400 per dag). Op dagen die op de nieuwe site thans gemeten zijn schommelt het aantal 
bezoeken tussen 200 en 400. Gemiddeld bezoekt men ongeveer 4 pagina's van de site. De 
bezochte categorieën zijn (afgerond): 
algemeen  31% 
clubcompetitie  27% 
externe competitie 23% 
Star magazine 19% 
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. 
Het protestcomité 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 en Jaap Hazewinkel. De 4 vaste redactieleden zorgden om de maand iedere 
week voor een verslag van de clubavond, Iedere tweede maand wordt verzorgd door de door 
de redactie op hoge prijs gestelde bijdragen van 7 gastauteurs: Wubbo de Boer, Koeno  
Brouwer, Joost Dirkson, Dennis Kruis, Marc Kuijpers, Hans Verveer en Peter van der 
Voorden. Zij schreven 2 tot 4 maal per seizoen. De redactie nodigt eventuele nieuwe 
gastauteurs van harte uit om het team te versterken. Overigens zijn er ook spontane 
bijdragen van leden die niet tot de vaste pool behoren, omdat ze zich niet 'verplicht' willen 
voelen periodiek te schrijven. Ook die bijdragen worden zeer op prijs gesteld. Er verschijnt 
op een enkele uitzondering na wekelijks een verslag over de clubavond, met uitzondering 
van de zomerperiode.  

http://www.bcstar.nl/
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3. Overzicht van het seizoen 2012-2013 (intern)  
 
Zomerdrive 
A-finale:  Toine van Hoof & Lodewijk Tielens 
B-finale:  Frans Lejeune & Marc Mentink 
 
Interne viertallen 
Loek Fresen & Rob Groenenboom, Wim van der Fliert & Vincent Wiering 
 
Kerstdrive  
Frank Veger & Aris Verburgh 
 
Butler I 
A-lijn  Dennis Kruis & Kees Jan Willemsens 
B-lijn  Frans Borm & Bert Daemen 
C-lijn  Joost van de Braak & Jan Staal 
D-lijn  Yvonne Silbernberg & Martijn Vis 
 
Howell I 
A-lijn  Dennis Kruis & Kees Jan Willemsens 
B-lijn  Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs 
C-lijn Letta de Greve & Agnes Wesseling 
D-lijn  Peter van den Broek & Harrie Ottink 
 
Butler II 
A-lijn  Rob van de Bergh & Just van der Kam 
B-lijn  Ronald Hagoort & Louk Herber 
C-lijn  Jules van Ogtrop & Loekie Vehmeijer 
D-lijn  Nico Verhaar & Wim Westland 
 
Top Integraal (nog bezig op het moment van schrijven) 
 
Persoonlijk toernooi: Willem-Jan van Rooijen 
 
Howell II (nog bezig) 
 
4. Star Grand Cafe Tour 28 augustus 2012 
 
Het was weer een gezellige drive, ondanks de regen, met ruim 160 paren. De commissie 
handhaafde de cadeaubonnen voor een high tea, lunch of diner bij de deelnemende 
horecagelegenheden, waarop het jaar daarvoor positief was gereageerd door de 
prijswinnaars. Ook handhaafde de commissie de indeling in 2 niveaus, waar eveneens veel 
positieve reacties op kwamen. Het aantal inschrijvingen was ook hoger dan voorgaande 
jaren. In verband met het lustrum werd € 1.124,- extra uitgegeven aan koffie en petit four met 
het Star logo. Ook dat werd zeer gewaardeerd. Dit kon uit het Lustrumbudget worden 
betaald. De beker voor de Beste Lunch 2012 ging naar De Rechtbank. Tweede is 
Mahanakorn Thais geworden en op de derde plaats eindigde Carré. De andere 
horecagelegenheden hebben ook weer hun uiterste best gedaan, zij hebben Utrecht met 
Star als bridgeclub culinair in de schijnwerpers gezet. 
De commissie bestond uit Gonnie Bonfrère, Cor Hulspas, Jan Meijer, Maria Mens, en 
Mariëtte Vogelaar. 
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5. Frans zur Lage trofee 2013 
  
Op 2 april 2013 werd voor de 38ste keer gespeeld om het persoonlijk kampioenschap van 
Star. De winnaar krijgt de Frans zur Lage trofee. Frans zur Lage was een prominent Star-lid. 
In 1967 werd hij lid van verdienste en in 1975 erelid. Het deelnemersveld bestond ook dit 
jaar uit 84 personen. Het toernooi werd, zoals al vele jaren, georganiseerd door Ed Franken 
en verliep vlekkeloos. 
Uitslag  
1 Willem Jan van Rooijen 65.0%  
2 Willem Schneider  63.0% 
3 Stef Leeuwenburgh  62.9% 
4 Niels de Bruin   62.0% 
5 Pieter Steinz   60.6% 
6 Eric Nöcker   60.4% 
7 Rolf Schreuder  59.1%  
8 Patrick Schenkhuizen  58.1%    
9 Chris Hartog   57.8% 
10 Marc Kuijpers   57.4% 
 
De eerste tien wonnen een (recent verschenen) bridgeboek. 
 
De afgelopen tien winnaars van deze trofee zijn:  
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 
2012 Chris Hartog 
2013 Willem-Jan van Rooijen  
 
6. Verslag van de Feestcommissie 2012-2013 
 
Ook in 2012 heeft de feestcommissie bestaande uit Jetske van Hees en Adriaan Vos de 
kerstdrive georganiseerd. Er was wederom een zeer goed gevulde prijzentafel en de 
opkomst was dit jaar groter dan andere jaren. Maar liefst 88 paren waren aanwezig, wat de 
feestcommissie opvat als een duidelijk statement dat deze traditionele drive bij Star wordt 
gewaardeerd.  
De winnaars waren Frank Veger en Aris Verburgh. Ook het feit dat op de prijzentafel 
staatsloten lagen waarvan de trekking al was geweest, mocht de stemming niet drukken. 
Een foutje bij de inkoop, het zal niet weer gebeuren en de commissie hoopt dat er toch wat 
leuke prijsjes tussen zaten.  
Hans Kreuning regelde een klein kerstachtig hapje en het overgrote deel van de deelnemers 
had het goede goed aangedaan. Kortom een geslaagde avond. 
Een maandje voor de feestmaand was een enquête online gezet. Er deden 57 mensen mee 
waarbij zeer duidelijk werd dat de kerstdrive in zijn huidige vorm wordt gewaardeerd. Dat is 
voor de feestcommissie aanleiding in ieder geval ook in 2013 dit te organiseren. Wel roepen 
we nieuw bloed op om aan te sluiten want voor 2014 zal er een nieuwe inkoper van de 
pakjes moeten komen. Adriaan Vos gaat er dan mee stoppen. 
Met betrekking tot Sinterklaas is het beeld dat de helft van de invullers Sinterklaas graag ziet 
komen en de andere helft juist helemaal niet. Voor het komende jaar zullen we Sint niet 
uitnodigen en we zullen het aan de opvolgers in de commissie overlaten hoe dat de jaren 
daarna gaat.  
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7. Verslag van de Technische commissie 2012-2013 
 
Samenstelling en taken  
Marc Kuijpers:  voorzitter, reglementen, materiaal 
Stef Leeuwenburgh:  secretaris, hoofdklasse beker, 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 
Op dit moment is er geen uitbreiding van de TC noodzakelijk. 
 
Rooster van aftreden 
Rooster van aftreden TC-leden (in principe geldt het mandaat voor 3 jaar): 
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2015 
- Stef Leeuwenburgh, Rudi de Mol, Peter Hendriks: 2014 
- Marc Kuijpers: 2013, herkiesbaar 
 
De Technische Commissie is afgelopen jaar tweemaal bijeen geweest voor een vergadering, 
nagenoeg voltallig en met een vertegenwoordiger van het bestuur.  
 
Interne competities 
Tijdens de interne competitie hebben we driemaal grote problemen gehad met de oude 
bridgemates. In december is in overleg met het bestuur besloten om alle lijnen vervroegd 
van nieuwe bridgemates te voorzien. De bridgemates hebben geen vast tafelnummer meer. 
Zodra ze door de arbiter zijn geactiveerd, moet in de eerst ronde het tafelnummer worden 
ingevuld.   
 
De TC is tevreden over het verloop van de competitieavonden.  
De TC streeft ernaar om de competitieavonden op tijd te laten starten. Na de gebruikelijke 
mededelingen start de clubavond meestal op tijd (tussen 19.45 en 19.50 uur), zodat de 
clubavond rond 23.35 uur afgelopen is.  
Afgelopen jaar hebben we verschillende oproepen gedaan om systeemkaarten bij aanvang 
van een ronde ongevraagd te overhandigen aan de tegenstanders, We merken dat dit 
helaas nog niet altijd gebeurt. Er zijn blanco systeemkaarten bij de wedstrijdtafel 
beschikbaar. 
De TC merkt dat het nog te vaak voorkomt dat er nog gespeeld wordt, als de volgende ronde 
is gestart. In samenspraak met de arbiters is besloten om hier komend jaar strenger op toe 
te zien en waar nodig maatregelen te nemen (waarschuwing of strafscore).    
Arbiter Piet van Steijn is per december 2012 gestopt met zijn werkzaamheden voor Star. De 
TC is erg tevreden over de inzet van de arbiters Harry Jansen en Marieke Lejeune, er wordt 
op dit moment niet actief gezocht naar een vervanger voor Piet. 
 
Indien leden hulp wensen bij de vorming van nieuwe partnerships, kunnen zij zich wenden 
tot Jan Meijer of Stef Leeuwenburgh.    
 
Externe viertallen 
De samenwerking met ZBC (organisatie thuiswedstrijden districtsviertallen) is wederom naar 
tevredenheid verlopen. 
 
De resultaten vielen afgelopen jaar behoorlijk tegen.  
Eerste divisie: team 1 heeft zich gehandhaafd (6e plek), team 2 en 3 zijn gedegradeerd. 
Tweede Divisie: alle zes ingeschreven teams hebben zich gehandhaafd. 
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Hoofdklasse: team 10 (bestaande uit Ad Dieben, Rob Rijnders, Anton Waltman, Gerard 
Fokke, Willem-Jan van Rooijen, en Harry Houtman) is gepromoveerd naar de 2e divisie, de 
overige teams hebben zich gehandhaafd.  
Eerste klasse: beide teams hebben zich gehandhaafd.   
Tweede klasse: team 15 heeft zich gehandhaafd. 
 
Voor seizoen 2013-2014: 
Eerste Divisie: 1 team, tweede divisie: 9 teams, hoofdklasse: 2 teams en 1e klasse: 2 teams. 
Overige teams worden ingedeeld in de 2e klasse.    
 
De inventarisatie voor de viertallen voor komend seizoen is gestart door de 
Selectiecommissie (eerste en tweede divisie) en Stef Leeuwenburgh (hoofdklasse en lager). 
 
8. Verslag van de Selectiecommissie 2012-2013 
 
Het Reglement Selectiecommissie staat op de Star website onder Clubinformatie 
>>statuten, reglementen.  
 
NBB-beker 
Het afgelopen seizoen hebben we weer drie teams ingeschreven voor deze beker. In de 1ste 
ronde won Star 2 van BC Goirle en verloren Star 1 en 3 resp. van BB Nijmegen en BCO. In 
de 2e ronde verloor Star 2 van het sterke HOK. 
Bij de teams voor de NBB-beker genieten de paren die voor Star uitkomen in de Eerste en 
Tweede Divisie de voorkeur. 
 
Externe viertallencompetitie   
In de Eerste Divisie helaas een teleurstellend seizoen. We hoopten dat Star 1 bij de eerste 
drie zou eindigen en zo de vorig jaar verloren plaats in de Meesterklasse zou heroveren. Na 
een wat zwak begin ging het beter lopen maar uiteindelijk werd met een gemiddelde van 
16,2 VP de zesde plaats bereikt. Star 2 stond na de eerste drie wedstrijden op de eerste 
plaats. Daarna ging het echter minder. Van dit team hadden we geen degradatie verwacht. 
Het gepromoveerde Star 3 (mw. Velthuizen, Verhoeve, Bijker, Bootsma, Hendriks en 
Verwijs) heeft het naar behoren gedaan. Ze begonnen goed maar hadden halverwege een 
serie van vijf grote nederlagen. Het team kwam 6 VP tekort en eindigde net onder de 
degradatiestreep.   
In de Tweede Divisie helaas geen promotie maar ook geen degradatie. Star 4 (Meijer c.s.) 
werd derde in groep 3 (Noord-Holland) evenals Star 5 (Kuijpers c.s.) in groep 7 (Zuidwest). 
In groep 6 (Midden) werd Star 7 (De Bruin c.s.) derde,  Star 6 (Leeuwenburgh c.s.) en Star 8 
(Van Dijk c.s.) gedeeld vijfde. Star 9 (Vis c.s.) eindigde op de achtste plaats. 
Uit de hoofdklasse promoveerde Star 10 (Dieben, Rijnders, Waltman, Fokke, Van Rooijen, 
Houtman en Rijpert) naar de Tweede Divisie. 
Derhalve hebben we komend seizoen 2013-2014 slechts één team in de Eerste Divisie en 
maar liefst negen teams in de Tweede Divisie. Om te voorkomen dat je in de Tweede Divisie 
regelmatig tegen eigen Star- teams speelt, hebben twee teams in het afgelopen seizoen in 
een andere groep gespeeld. Met negen Tweede Divisie teams hebben we voor komend 
seizoen uiteraard weer zo veel mogelijk plaatsen in een andere groep aangevraagd. Na 1 
juni 2013 krijgen we van de NBB bericht over de indeling van de teams in de diverse 
groepen. 

Opstelling externe viertallen 

Begin april jl. is de selectiecommissie begonnen met de voorbereiding van de samenstelling 
van het team in de Eerste Divisie en de negen teams in de Tweede Divisie voor komend 
seizoen. De opstelling van Star 1 is Van den Bergh-Van der Kam, Kelder-Winkel, Kruis-K.J. 
Willemsens en Swidde-H. Willemsens.   
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Om de promotiekansen zo groot mogelijk te maken heeft de selectiecommissie in overleg 
met het bestuur gekozen te komen tot één of meerdere “promotieteams” in de Tweede 
Divisie. Voor deze teams geldt: 

- Voor en tijdens de competitie is er extra ondersteuning via training en coaching; 

- De teamleden leveren in de voorbereiding de vereiste trainingsinspanning; 

- Spelers en paren konden zich opgeven, aanmelding als viertal was niet mogelijk;  

- De selectiecommissie plaatst de teams in die regio waar de commissie maximale 
promotiekans verwacht; 

Aangezien de meeste paren hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een 
promotieteam, heeft de selectiecommissie in overleg met het bestuur besloten alle teams 
vragenlijsten toe te sturen. Deze lijsten moet je samen met je partner overleggen, waarna 
Hans Kelder namens de SC als vraagbaak dient om de verschillen op te pakken. Alle Eerste 
en Tweede Divisiespelers van het afgelopen seizoen hebben een e-mail gekregen over 
ambities/wensen voor partner/nevenpaar met het verzoek hierop te reageren voor 20 april jl. 
Ook op onze website heeft deze informatie gestaan zodat ook overige spelers die in 
aanmerking wilden komen, konden reageren. Bijna alle paren die reageerden wilden graag in 
aanmerking komen voor zo’n promotieteam. De selectiecommissie heeft zich in haar keuze 
van de opstellingen sterk gemaakt voor het heroveren van de twee plaatsen in de Eerste 
Divisie die we als club hebben ingeleverd. Alle paren van de negen teams hebben inmiddels 
een email ontvangen over de samenstelling van hun team. Zodra de indeling door de NBB 
bekend is zetten we de teamnummers en de groepsindeling op onze website. 

Training  
Voor alle teams in de Tweede Divisie worden trainingen verzorgd. De selectiecommissie 
heeft voor het geven van deze trainingen Henk Willemsens op het oog. Met hem zal het 
programma worden afgestemd en de data. Voor alle teams worden op de clubavonden van 
30 juli, 6 en 13 augustus 2013 op verzoek onderlinge viertallenwedstrijden als training 
georganiseerd. Het is de bedoeling dat we de spellen van deze avonden gaan bespreken. 
Dat gaat live gebeuren, of via de mail. 
 
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 bestond uit Ed Franken, Hans Kelder, en Jan Meijer 



 

10 

 

9. Verslag van het Protestcomité 2012-2013 
 
Op het moment van schrijven (31 mei 2013) was er geen verslag van de PC binnen. De 
uitspraken van het afgelopen jaar zijn op de nieuwe site gepubliceerd.  
Naar aanleiding van één van de uitspraken heeft de TC op advies van dePC voor het 
alerteren aanvullende regels uitgevaardigd, te beginnen in de A-lijn, omdat de huidige regels 
in veel gevallen onvoldoende bijdragen aan full disclosure. Het protestcomité bestond 
afgelopen seizoen uit Frans Lejeune (voorzitter), Chris ten Kate, en Martin Bootsma. 
 
10. Voorgesteld speelprogramma 2013-2014 
 
Kerstavond en oudejaarsavond vallen komend jaar op een dinsdag, er is dan geen 
clubavond. De TC stelt voor om op maandag 30 december een TI te organiseren.  
Het seizoen zal geopend worden op dinsdag 27 augustus met een TI.   
 

18-jun Zomer 1  30-dec TI-4 Kerstvakantie. Maandag!  

25-jun Zomer 2    
2-jul Zomer 3  7-jan Howell I-1 
9-jul Zomer 4  14-jan Howell I-2 

16-jul Zomer 5  21-jan Howell I-3 
19-jul Zomer 6  28-jan Howell I-4 
30-jul Zomer 7  4-feb Howell I-5 
6-aug Zomer 8  11-feb Howell I-6 
13-aug Zomer 9  18-feb TI-5 Voorjaarsvakantie 

20-aug Zomer Finale  25-feb Howell I-7 
     

27-aug 
TI-1 
Openingsdrive  4-mrt Butler II-1 

   11-mrt Butler II-2 & Ruitenboer 
3-sep Viertallen 1  18-mrt Butler II-3 

10-sep Viertallen 2  5-mrt Butler II-4 
17-sep Viertallen 3  1-apr Persoonlijk Toernooi 
24-sep Viertallen 4  8-apr Butler II-5 
1-okt Viertallen 5  15-apr Butler II-6 
8-okt Viertallen 6    

15-okt 
TI-2 
Herfstvakantie  22-apr Howell II-1 

22-okt Viertallen Finale  29-apr TI-6 Meivakantie   
   6-mei Howell II-2 

29-okt Butler I-1  13-mei Howell II-3 
5-nov Butler I-2  20-mei Howell II-4 

12-nov Butler I-3  27-mei Howell II-5 
19-nov Butler I-4  3-jun Howell II-6 
26-nov Butler I-5    
3-dec Butler I-6  10-jun Jaarvergadering 

10-dec Butler I-7  17-jun Begin Zomer 
     

17-dec TI-3 Kerstdrive    
24-dec geen bridge    
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11. Toelichting jaarrekening 2012/2013. 
 
Toelichting jaarrekening 2012/2013. 
 
1.  Exploitatie overzicht. 
 
1.1 Opbrengsten 
De inkomsten zitten fors onder het niveau van de begroting. Dit komt door enerzijds een 
lagere binnenkomst van contributie dan begroot en anderzijds door het lustrum en de 
eerdere aanschaf van bridgemates voor de A en B (investeringsreserve opname). 
De SGCT heeft iets ingeleverd van het kapitaal dat tot hun beschikking staat. 
De zomercompetitie heeft zich conform afspraak wederom volledig kostendekkend 
afgespeeld. 
Het verschil wordt uiteindelijk door een opname uit het investeringsfonds gedekt. 
 
1.2 Uitgaven 
De meeste kosten zaten in de buurt van hun begroting, met uitzondering van de zaalhuur 
Den Hommel (viel iets mee), de materialen (aanschaf bridgemates voor A en B), de extra 
faciliteiten (geen cursus dit boekjaar), het lustrum en de SGCT. 
 
1.3 Reserveringen 
Een bedrag van € 2.500,00 is ten goede gekomen aan de lustrumreserve. Een groot deel 
van de lustrum reservering voor het 70-jarig jubileum is uitgenut in dit boekjaar (6 mei 
activiteiten). De investeringsreserve is fors 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 is lager dan vorig jaar, maar mijns inziens nog 
steeds te hoog. De overige vorderingen post bestaat uit een vordering bij de SCGT 
commissie ter grootte van hun werkkapitaal (€ 5.319,11) en verder uit nog te ontvangen 
zaalhuur van ZBC Den Hommel (116,75 i.v.m. delen zaalhuur 4-tallen) en een retour van de 
NBB voor teveel ingehouden huur (27,36) 
 
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 31-03-2013 als volgt opgebouwd: 
 

Rentemeerrekening    € 25.500,00 

Rekening Courant   €      468,77 

 
Het kassaldo bedroeg op 31-03-2013   € 0,00. 
 
2.4 Reserves. 
De lustrumreserve kreeg een eerste nieuwe storting van € 2.500,00 , ter voorbereiding op 
het 75-jarig lustrum. De speelkaartenreserve is ongewijzigd gebleven. De Algemene Reserve 
(netto vermogen) is gelijk gebleven, de investeringsreserve is fors afgenomen (3.178,80). 
Het bruto vermogen van de vereniging is dit jaar met € 5.057,80 afgenomen. 
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JAARREKENING 2012 / 2013  

 

Exploitatieoverzicht  BEGROTING  EXPLOITATIE  BEGROTING  

  2012/2013  2012/2013  2013/2014  

INKOMSTEN        

Contributies  24.840,00  23.538,00  23.600,00  

rente baten  400,00  572,26  400,00  

zomercompetitie  260,00  230,00  250,00  

Overige opbrengsten  500,00  118,00  250,00  

Opname uit 
investeringsfonds 

 
0,00 

 
3.178,80  0,00 

 

Subsidie  1.400,00  1.026,04  1.000,00  

Lustrum  4.300,00  7.019,00  0,00  

Star Grand Café Toer  400,00  434,00  300,00  

  ------------ + ------------ + ------------ + 

TOTAAL OPBRENGSTEN  32.100,00  36.116,10  25.800,00  

UITGAVEN         

NBB contributie  3.800,00  3.610,98  3.600,00  

zaalhuur Den Hommel  8.850,00  8.118,49  8.850,00  

viertallen (incl zaalhuur)  2.100,00  1.544,44  2.000,00  

Prijzen  1.200,00  1.034,49  1.200,00  

Clubwedstrijden  3.300,00  3.290,00  3.500,00  

bekerwedstrijden  600,00  408,83  500,00  

Administratie  400,00  375,05  400,00  

attenties  500,00  612,62  600,00  

materiaal  2.000,00  5.963,86  900,00  

meesterpunten  300,00  287,55  300,00  

Star Magazine  0,00  0,00  0,00  

zomercompetitie  250,00  230,00  250,00  

Overige kosten  200,00  431,01  200,00  

extra faciliteiten  1.400,00  0,00  1.000,00  

activiteiten commissie  0,00  0,00  0,00  

Lustrum  4.300,00  7.019,13  0,00  

Star Grand Café Toer  0,00  689,65  0,00  

  ------------ + ------------ + ------------ + 

SUBTOTAAL  29.200,00  33.616,10  23.300,00  

VOORZIENINGEN         

Donatie SGCT reserve  0,00  0,00  0,00  

Donatie lustrum reserve  2.500,00  2.500,00  2.500,00  

Donatie speelkaartenreserve  0,00  0,00  0,00  

Donatie investeringsfonds  200,00  0,00  0,00  

TOTAAL KOSTEN  31.900,00  36.116,10  25.800,00  

EXPLOITATIESALDO  200,00  0,00  0,00  

TOTAAL  32.100,00  36.116,10  25.800,00  
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Vermogensoverzicht 2012 / 2013 

 
 
 
 

Vermogensoverzicht 31 maart 2013 31 maart 2012 

   

VORDERINGEN     

te innen contributies 721,00  1.381,60  

overige vorderingen 5.463,22  6.023,79  

 -------------+ -------------+ 

  6.184,22  7.405,39 

     

SCHULDEN     

vooruit ontv contributie 189,00  985,50  

overige schulden 3.089,31  1.295,34  

 -------------+ -------------+ 

  -3.278,31  -2.280,84 

     

LIQUIDE MIDDELEN     

giro (rentemeer , rc) 25.968,77  28.762,13  

Kas 0,00  45,80  

 -------------+ -------------+ 

  25,968,77  28.807,93 

  -------------+  -------------+ 

BRUTO VERMOGEN  28.874,68  33.932,48 

     

     

VOORZIENINGEN     

Star Grand Café Toer 
reserve 4.525,00  4.525,00  

lustrum reserve 5.195,50  7.074,50  

speelkaarten reserve 1.000,00  1.000,00  

investeringsfonds 1.844,48  5.023,28  

 -------------+ -------------+ 

  -12.564,98  -17.622,78 

  --------------+  -------------+ 

NETTO VERMOGEN   16.309,70  16.309,70 


