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Verslag Algemene Ledenvergadering BC Star 11 juni 2013 
 
Aanwezig zijn 45 leden, inclusief 5 leden van het bestuur. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Bericht van verhindering: Jan Bors, Rens Dinkhuijsen, Loek Fresen, Chris Hartog, Gerard 
Hilte, Sary Hilte, Mosje Lewkowitz, Jan Meijer, Dia Rutten, Paul Rutten, Mans Schram, Loeki 
Vehmeijer, Dick van der Voort, Jeroen van Zwieten 
Een mail van Marcel Winkel over te laat komen wordt behandeld onder punt 16. 
 
3. Notulen ALV 12 juni 2012 

Worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Verslag secretaris 
Toevoeging: er is inmiddels wat meer te zeggen over de statistieken van de website. Het 
gemiddeld bezoek per dag over de maanden april en mei bedroeg 150 resp. 125, met een 
minimum van 80 en een maximum van 400. Dit is in lijn met het bezoek van de oude 
website. Het aantal IP's (internetadressen van apparatuur) bedroeg resp. 738 en 777. Dat dit 
zo hoog ligt komt omdat een bezoek via diverse apparatuur kan worden gebracht (PC thuis, 
op het werk, Ipad, smartphone).  
Meest bezochte landing pages (laatste pagina die een bezoeker bekijkt): 
- uitslagen  20% 
- startpagina  18% 
- Star Magazine   8% 
- nieuwspagina   6% 
Toine van Hoof: mijn complimenten aan Henk Barreveld, het is een fantastische site. 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Verslag Technische Commissie 
Marc Kuijpers: er waren 8x problemen met de oude bridgemates. Het bestuur is akkoord 
gegaan met het voorstel van de TC om versneld nieuwe bridgemates aan te schaffen. Dit is 
inmiddels gebeurd. 
De TC heeft voor het komend seizoen twee extra aandachtspunten: 
- het ongevraagd aanbieden van volledig ingevulde systeemkaarten 
- op tijd starten met spelen 
Dit laatste punt zal de TC zoveel mogelijk 'pratend' proberen op te lossen, al dan niet met 
waarschuwingen. Maar bij herhaalde tijdsoverschrijding kan men worden gestraft conform de 
richtlijnen die de NBB daarvoor stelt. 
Marc wordt via applaus als voorzitter voor een nieuwe termijn van drie jaar herbenoemd. 
Zowel het verslag als het competitiereglement wordt ongewijzigd vastgesteld, onder 
dankzegging van het bestuur en applaus van de zaal. 
 
6. Verslag Selectie Comissie 

Ed Franken: gezien de teleurstellende resultaten van vorig jaar heeft de SC erg veel extra 
inspanning verricht. In de 1e divisie is gekozen voor een team met 4 paren, waarvan de SC 
verwacht dat zij meedingen naar promotie. In de tweede divisie heeft de TC een paar teams 
geformeerd die geacht worden te kunnen promoveren. De rangorde (2 t/m 10) is vastgesteld 
op basis van de gemiddelde NBB-rating. Ook dit jaar heeft Star de NBB verzocht de 9 teams 
in verschillende regio's te laten uitkomen. Dat verzoek is vrijwel geheel gehonoreerd en we 
spelen in 6 regio's: Den Haag/Leiden, Rotterdam, Amsterdam, Oost, Zuidwest en Utrecht.  
Peter van der Voorden: ligt die indeling al vast per team? Ja, de teams zijn in principe al 
verdeeld over de regio's, maar als een team zwaarwegende bezwaren heeft, zal de TC 
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kijken of dit nog kan worden aangepast. De eerste 10 teams krijgen lijsten met 
systeemvragen, die de spelers van een paar eerst onafhankelijk van elkaar moeten invullen 
en vervolgens met elkaar moeten bespreken. Als een paar ergens niet uitkomt, is Hans 
Kelder bereid om advies te geven. De teams krijgen in augustus (zomer competitie) de 
mogelijkheid om onderlinge wedstrijden te spelen. Henk Willemsens zal drie 
trainingsavonden organiseren voor de 2e divisieteams.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en het bestuur dankt de SC voor haar 
inspanningen (applaus). 
 
7. Protest Commissie 

Er is helaas geen verslag binnengekomen, maar op het verslag dat de secretaris in het 
jaarverslag heeft opgenomen is ook geen commentaar van de PC gekomen. Alle protesten 
zijn op de site gepubliceerd. Martin Bootsma: er waren afgelopen seizoen drie protesten 
(althans: waar hij bij betrokken was).  
 
8. Verslag Kascomissie 
Rik Doodkorte en Hans Verveer hebben op 8 juni de stukken gecontroleerd en kwamen tot 
de volgende conclusie: 
'Het verenigings- c.q. boekjaar liep van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013. Het 
jaarverslag van de penningmeester en alle onderliggende stukken zijn aan een controle 
onderworpen. De KC is ervan overtuigd dat alle documenten aan haar ter inzage zijn 
voorgelegd en is tot de conclusie gekomen dat het door de penningmeester aan haar 
voorgelegde verslag een juiste weergave is van wat er in het jaar 2012-2013 financieel is 
geschied. Zij meent dat de gepresenteerde winst- en verliesrekening correct is en dat de 
vermogenspositie van de vereniging adequaat is weergegeven. De KC stelt de Algemene 
Vergadering van Bridgeclub Star daarom voor  de penningmeester en het bestuur decharge 
te verlenen voor boekjaar 2012-2013'. Rik en Hans zijn bereid ook het komend jaar de 
commissie te vormen. De vergadering stemt hier via applaus mee in. 
 
9. Verslag penningmeester. 

Er zijn geen vragen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. In verband met de 
wisseling van de wacht wordt de begroting bij punt 12 (samenstelling bestuur) behandeld. 
 
10. Huishoudelijk reglement 

De Statuten van de vereniging hoefden niet te worden aangepast. Het huishoudelijk 
reglement wel, in hoofdzaak op twee punten: de rol, bevoegdheden, enz. van de 
Selectiecommissie zijn er in opgenomen en de website heeft het clubblad vervangen als 
informatiedrager. 
Henk van Doren:  
- de nummering klopt niet, er is tweemaal een artikel 22 opgenomen.  
- Artikel 1, eerste zin is onduidelijk. Wat zijn dan de criteria aan de hand waarvan hjet 
bestuur eventueel beslist of iemand lid kan worden? 
Dit is inderdaad vaag. Het artikel is overigens ongewijzigd overgenomen van de vorige 
versie, maar dat doet er niet toe. Het artikel is ooit opgenomen voor een situatie waarin een 
ledenstop geldt, maar dat is evenmin duidelijk. Het artikel zal worden aangepast. 
Deze voorlopige versie wordt verder goedgekeurd, een definitieve goedkeuring van de 
aangepaste versie moet wacht op de volgende ALV. 
 
11. Contributie 
Deze blijft ongewijzigd, de vergadering stemt hier mee in. 
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12. Samenstelling bestuur 
De vergadering mandateert Willem Jan van Rooijen voor een nieuwe termijn als voorzitter. 
De voorgedragen nieuwe bestuursleden, Rian Lukassen en Jaap Hazewinkel worden onder 
applaus geïnstalleerd. Marlies Stam blijft aan voor de ledenadministratie. Het nieuwe bestuur 
bestaat dus uit 6 leden met als bijkomend voordeel dat het statutair vereiste minimum (5 
leden) in stand blijft als er iemand onverhoopt plotseling zou wegvallen uit het bestuur.  
In een korte speech bedankt de voorzitter Ferdinand Verwijs die niet minder dan 25(!) jaar 
penningmeester is geweest. Hij overhandigt hem enkele geschenken. Daarnaast stelt hij de 
vergadering voor om Ferdinand te benomen tot lid van verdienste, wat met applaus wordt 
begroet en geaccordeerd. Ferdinand zegt in zijn dankwoord dat hij het met veel plezier heeft 
gedaan en dat hij hoopt dat Jaap ook 25 jaar zal volmaken als penningmeester. Hij dankt het 
bestuur en de vergadering voor de toekenning als lid van verdienste. 
 
Jaap Hazewinkel licht de begroting toe, die geen verrassing oplevert. Er zijn geen vragen 
over en de begroting voor 2013-2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
13. Jubilarissen,  
Willem Jan memoreert dat Jan Meijer dit jaar 50 jaar lid van Star is en zal daar op een 
clubavond in het nieuwe seizoen gepaste aandacht aan besteden. Volgend jaar zullen Dick 
van der Voort en Henk van Aartsen ook 50 jaar lid zijn. Nelleke Mulder en Co Kragten zijn 
thans 25 jaar lid van Star.  
 
14. Clubprijzen en bekers  
Alle bekerwinnaars zijn op de website gepubliceerd door Peter Hendriks. Die dankt Henk 
Barrevelt voor de uiterst vlotte plaatsing. De Jacques Buth beker (beste clubprestatie) is 
gewonnen door Dennis Kruis en Kees Jan Willemsens. De sire beker (beste A-paar) is 
eveneens door hen gewonnen. De Ans Zijpbeker (SGCT) is gewonnen door Dennis Kruis en 
Hendrik Bijker. De Frans zur Lage trofee (individueel toernooi) is gewonnen door Willem Jan 
van Rooijen. 
De winnaar van de TI was Peter Hendriks. Tot 2008 werd daar de 'Keizercup' voor 
beschikbaar gesteld, maar dit is in de vergetelheid geraakt. Willem Jan verzoekt Rian om 
met terugwerkende kracht de winnaars sindsdien er op te laten graveren en de beker zal dan 
alsnog aan Peter worden uitgereikt. 
 
Ed Franken: normaliter wordt de FzL trofee op de avond van het individueel toernooi direct 
uitgereikt, maar deze keer bleek er niemand een sleutel bij zich te hebben van de kast 
waarin de beker was opborgen, waarvoor aandacht. Hij merkt op dat het een unicum is dat 
deze trofee is gewonnen door de voorzitter van Star. 
 
15. Speelprogramma 
Over het programma zelf zijn geen vragen en het wordt aldus vastgesteld. 
Henk Willemsens: is het een optie om weer een Patton serie te organiseren? Marc Kuijpers: 
daar is van afgezien omdat de berekening van de uitslag nogal bewerkelijk is en er 
bovendien niet veel animo voor was toen dit een paar jaar geleden voor het eerst en het 
laatst is georganiseerd. 
Toine van Hoof: de WBF heeft een in zijn ogen onnodig ingewikkelde en vreemde nieuwe 
telling voor viertallen wedstrijden geïntroduceerd met 2 percentages achter de komma. Hij 
dringt er op aan dat Star de normale 20-10 schaal blijft gebruiken. 
Marc Kuiijpers: Star zal zich in principe houden aan de regeling waar de NBB  voor kiest. Dit 
zal naar verwachting ook voor externe viertallen wedstrijden een vereenvoudigde versie zijn, 
sterk gelikend op de huidige 20-10 schaal. De TC duikt er nog even in en zal de club 
uiteraard informeren over de uiteindelijk te hanteren schaal.   
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16. Door leden ingebrachte agendapunten 
Marcel Winkel dringt aan op strengere behandeling van mensen die met regelmaat te laat 
aan tafel verschijnen. Zie punt 5 voor het standpunt van de TC. Het komt er op neer dat Star 
en de TC geen voorstander zijn van rigide strafbepalingen. Maar de TC zal hier wel degelijk 
meer aandacht aan besteden, de arbiters ook ter zake informeren en bij herhaald te laat 
komen straf toepassen conform de richtlijnen van de NBB.  
 
17. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
 18. Sluiting 
Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 20.50 uur. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


