
 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering 26 september 2013 
Aanwezig: Willem Jan van Rooijen, Felix Ophorst, Rian Lukassen, Jaap Hazewinkel 
Afwezig: Marlies Stam (afgemeld bij Rian), Joost Dirkson (vakantie) 
 
1. Opening / ingekomen stukken 
De voorzitter (WJ) heet de nieuwe bestuursleden Rian en Jaap van harte welkom. Er zijn 2 
ingekomen stukken, m.b.t. de jaarvergadering van het district Utrecht op 28 september en 
m.b.t. de jaarvergadering van de NBB op 9 november. Het bestuur van Star zal niet 
aanwezig zijn, misschien dat Ed Franken net als vorig jaar naar de NBB-vergadering gaat. In 
dat geval kunnen wij hem stemrecht namens Star verlenen. WJ checkt dit bij Ed. 
 
2. Notulen BV 13 april 
Geen opmerkingen. Felix zorgt dat ze op de site worden geplaatst. 
 
3. Verslag ALV 11 juni 2013 
Geen opmerkingen. Felix zorgt dat ze op de site worden geplaatst. 
N.a.v. 13: WJ zal op de Kerstdrive aandacht besteden aan de jubilarissen  
N.a.v. 14: WJ zal de bekers zullen binnenkort uitreiken en voor zover nodig weer innemen 
om ze te laten graveren (Rian). 
 
4. Ledenadministratie 
Marlies mailt alle mutaties per direct rond en Henk Barreveld zet dat op de site. In de januari- 
en aprilvergadering zal Marlies een overzicht van de s.v.z. geven. 
 
5. Technische Commissie 
Geen info gezien afwezigheid Joost, maar er lijken geen dringende zaken te spelen. 
 
6. Selectiecommissie 
Geen info gezien afwezigheid Joost. De samenstelling van de temas lijkt nogal wat voeten in 
aarde te hebben gehad. Er zijn meer teams van 2 paren (i.p.v. 3) dan vorig jaar. In de 
januarivergadering zal Joost een evaluatie leveren. Idem v.w.b. de trainingen die zijn 
gegeven door Henk Willemsens en Marcel winkel (zie ook punt 13). 
 
7. SGCT 

Rian wordt contactpersoon namens het bestuur. Zij zal met Jan overleggen of het niet 
mogelijk is om de lange tijd die het kost om de uitslag te produceren niet kan worden 
ingekort. Dit jaar waren veel deelnemers al naar huis gegaan voordat de uitslag bekend was. 
Ook zal zij zich laten informeren over het beleid (prijzen in de vorm van lunchbonnen, A- en 
B-groep). 
Editie 2013 kende weer een gestegen aantal deelnemers en leverde een positief finacnieel 
saldo op. 
 
8. Financiën 
Er zijn geen bijzonderheden. Jaap zal zich nog via Ferdinand verder verdiepen in de 
achterliggende details (opbouw bepaalde posten, waar wat te boeken, enz.) 
 
9. Feestcommissie 
Adriaan Vos heeft aangekondigd te stoppen. Rian informeert of dit ook geldt voor Jetske van 
Hees en laat in overleg met hem een oproep op de site zetten om toe te treden. Als dit geen 
resultaat oplevert, zal ze dit herhalen na de Kerstdrive via een mail aan alle leden. Overigens 
betreft het momenteel uitsluitend nog de verzorging van de Kerstdrive. 



 

 

 

 

10. District Utrecht 
Er is een toenemend tekort omdat de kosten van de competities stijgen. HJet district 
overweegt het invoeren van een extra heffing van 1 euro per lid om dit tekort te dekken, 
maar dit speelt pas volgend jaar. 
 
11. Aanpassing Huishoudelijk reglement 

Willem Jan verzorgt dit eind van het jaar en brengt dit in de BV van januari in. Regelt check 
door Lodewijk Thielens en/of Louk Verhees. 
 
12. Scholenbridge 

We horen er niets meer van. Joost verzorgt info hierover in de januarivergadering. 
 
13.Trainingen 
Deze zijn gegeven door resp. Henk Willemsens (2e divisie) en Marcel Winkel (HK). Joost 
zorgt voor een evaluatie in de januarivergadering. Als we dit volgend jaar herhalen moeten 
we onduidelijkheden (financieel) vermijden en wellicht van te voren wat meer inzicht 
verwerven in de inhoud ervan. 
 
14. Rondvraag en sluiting 
Felix: is er een 'commissie van lief en leed' actief? WJ: dit lijkt informeel geregeld via Jan 
Meijer (die zo'n beetje van iedereen weet wat er speelt) en Marlies die daar desgewenst 
follow up aan geeft. Rian zal eens informeren bij Jan en Marlies of en zo ja hoe dit eigenlijk 
verloopt. 
Volgende vergaderingen: 
- 16 januari bij Rian, Zandweg 12 Utrecht, 3544 AA, 030 6701136 
- 24 april bij Jaap, Antilope 89 Huizen, 1273 GC, 035 6267044 
Aanvang 20.00 uur 
 
Acties 
WJ  
- checkt of Ed Franken naar de NBB-vergadering gaat 

- jubilarissen op Kerstdrive toespreken 
- binnenkort bekers uitreiken 
- aanpassing HHR verzorgen eind van het jaar en brengt dit in de BV van januari in. Regelt 

check door Lodewijk Thielens en/of Louk Verhees. 

 
Felix 
- zorgt dat  het verslag van de BV van 13 april en de ALV van 11 juni op de site 
komen 
 
Rian 
- bekers laten graveren 
- verwerven van inzicht in het beleid van de SGCT, aandringen op verkorting van de 
tijd die het kost om de uitslag te produceren. 
- checkt of Jetske aanblijft, plaatst oproep op de site en verstuurt eventueel na de 
Kerstdrive nog een mail aan alle leden. 
- informeert bij Jan M en Marlies hoe het eigenlijk gaat bij ziektes enz. 
 
Marlies 
- overzicht ledenbestand in de januari- en aprilvergadering 



 

 

 

 

Joost 
- evaluatie gang van zaken rond samenstelling teams in de januarivergadering 
- evaluatie trainingen in de januarivergadering 
- info over scholenbridge in januarivergadering 
 
Jaap 
- verdiepen in financiële verslaglegging i.o.m. Ferdinand 


