
Agenda Algemene Ledenvergadering BC Star 
 

Het bestuur van BC Star nodigt u uit om deel te nemen aan een extra Algemene 

Ledenvergadering, die wordt gehouden op dinsdag 26 augustus 2014 vanaf 19.45 uur in Den 

Hommel. 

 

1. Opening 

 

2. Samenstelling bestuur 2014-2015   rooster van aftreden 

Voorzitter: Willem-Jan van Rooijen   2016 

Secretaris: Felix Ophorst    2014 

Technische zaken: Huub Schols   2017 

Penningmeester: Jaap Hazewinkel   2015 

Lid: Marlies Stam     2015 

 

Het bestuur stelt voor om Huub Schols te benoemen in de vacature Technische zaken. 

 

3. Aanpassing begroting 2014-2015 vanwege wegvallen subsidie gemeente Utrecht 

 

4. Sluiting 

Toelichting bij agendapunt 2: 
 

Het bestuur bestaat op dit moment nog maar uit 4 personen, terwijl dit er volgens de statuten 

vijf moeten zijn (Artikel 10, lid 1 van de statuten): 

Artikel 10. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen die door de algemene vergadering worden benoemd. De 

algemene vergadering bepaalt het juiste aantal bestuursleden. Benoemingen geschieden uit de gewone leden, 

ereleden en leden van verdienste. 

Het bestuur is verheugd dat Huub Schols bereid is toe te treden tot het bestuur. En stelt de 

leden voor om hem te benoemen. Het bestuur voldoet met het beleggen van deze extra ALV 

ook aan Artikel 13, lid 2 van de statuten, waarin opgeroepen wordt om zo spoedig mogelijk 

een algemene vergadering te beleggen: 

Artikel 13 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo 

spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open 

plaatsen aan de orde komt. 

Toelichting bij agendapunt 3: 
Recent bereikte ons het bericht van de gemeente Utrecht, dat er per 2015 significant bezuinigd 

zal worden op de subsidieregeling. Die bezuinigingen houden in dat alleen verenigingen 

gesubsidieerd worden waar veel jeugd speelt.  



De kans om op deze bezuiniging succesvol bezwaar te maken wordt door het bestuur op 

vrijwel nihil geschat. Derhalve zullen we een verwachte bijdrage van € 1.000,- uit de 

begroting moeten schrappen.  

 

U zult begrijpen dat we hierdoor tegen een mogelijk negatief resultaat aankijken voor het 

boekjaar 2014-2015. 

Uitgaven 

Het bestuur heeft de volgende opties overwogen: 

 

 Geen aktie 

Dit betekent een te verwachten negatief saldo op de begroting van een kleine € 1.000,- 

 Contributieverhoging 

Dit betekent veel extra heffingen voor kleine bedragen.  

 Schrappen training Eerste Divisie teams 
Niet serieus overwogen, omdat hierover al toezeggingen zijn gedaan. Het is wel zo, 

dat hiernaar gekeken zal moeten worden als we een toekomstige contributieverhoging 

zouden willen voorkomen 

 Het beperken van de reservering voor het komende lustrum tot € 1.000,-. 

 Significant beperken van de prijzentafel bij de Kerstdrive 

 

Het quitte spelen van de begroting 2014-2015 rustte al op een afroming van de baten van de 

STAR Grand Café Tour. Structureel gezien lijkt het erop dat we daarom in het seizoen 2015-

2016 niet ontkomen aan een verhoging van de contributie met € 12,- tot € 120,- per jaar.  

 

Echter, voor nu stelt het bestuur voor om het negatieve resultaat op de begroting in te 

calculeren, mede gedreven door het zeer ruime eigen vermogen. Omdat dit een significante 

beslissing is willen we de ALV vragen akkoord te gaan met deze beslissing.  

 

Daarnaast gaat het bestuur voor de begroting van het volgend jaar uw mening peilen over een 

contributieverhoging dan wel mogelijkheden tot het bezuinigen op de diverse posten. 

  



 

 

Wie is Huub Schols?  
 

 

 

Een korte introductie door hemzelf: 
Huub is getrouwd met Ria en heeft 3 zonen: Alain, Emile en Michel. Na mijn promotie heb ik 

college gegeven aan de TU Eindhoven en vervolgens ben ik als project/programma manager 

werkzaam geweest in de ICT. Momenteel werk ik als haptisch coach en masseur in Praktijk 

Schols. Mijn hobby's naast bridge: stijldansen, varen en ik geniet regelmatig van een 

smaakvol hapje met een lekker glas wijn. 

 

Al 40 jaar ben ik een enthousiast beoefenaar van de mooie bridgesport. Als wedstrijdleider 

heb ik jarenlang in de TC van BC'70 gezeten; naast bridge technische zaken hield ik mij ook 

bezig met de indeling van de externe viertallenteams. Ook heb ik in de opleidingscommissie 

van Victoria gezeten; ik heb cursussen gegeven en partnerships begeleid in hun ontwikkeling. 

Ook ben ik 3 jaar voorzitter geweest van de Eindhovense Go Club, waar ik mij ondermeer 

bezig hield met marketing en de organisatie van toernooien. Als bridger heb ik regelmatig in 

de 2de divisie gespeeld en bij Star de afgelopen 2 jaar regelmatig in de A- of B-groep (eerst 

met Erik ten Oever en tegenwoordig met Jaap Hazewinkel). Graag wil ik mij als bestuurslid 

ervoor inzetten om Star verder te laten bloeien om zo competitief weer een vooraanstaande rol 

in het Nederlandse bridge te spelen; hierbij gaat mijn aandacht zeker ook uit naar technische 

zaken, teamindeling en jeugdbridge. 

 

Korte lijnen met de leden stel ik op prijs: dus spreek me aan of laten we samen het glas 

heffen.  

 


