
    Huizen, 6 maart 2015 

Contributievoorstel Bridgeclub STAR, jaar 2015-2016 
 
In de speciale Algemene Ledenvergadering van de BridgeClub STAR, gehouden in augustus 
2014, is al vermeld dat een belangrijke inkomstenbron van de club, te weten de subsidie van 
de Gemeente Utrecht, vanaf 2015 is komen te vervallen. 
 
Dit scheelt iets meer dan € 1000,- aan inkomsten per jaar. In de ALV in augustus is de 
vergadering akkoord gegaan met een negatief saldo op het lopende boekjaar. 
 
Een vereniging kan het zich natuurlijk niet veroorloven om te blijven inleveren op het eigen 
kapitaal. Uw bestuur stond daarmee voor de keus om óf te bezuinigen óf om de contibutie te 
verhogen.  
 
Bezuinigen was zeker mogelijk. We zouden de training van hogere teams kunnen 
schrappen, maar dat zou niet afdoende zijn; we zouden het budget voor de feestcommissie 
kunnen verminderen welke in het nu lopende boekjaar ruim overschreden is doordat we dit 
jaar hebben bijgedragen aan het diner voorafgaande aan de Kerstdrive; tenslotte zouden we 
de reservering voor het komende lustrum (we bestaan dan 75 jaar) kunnen verminderen.  
 
Het bestuur is van mening dat dergelijke bezuinigingen niet in het belang van de club zijn en 
stelt daarom een verhoging van de contributie voor, zoals overigens al is aangegeven op de 
afgelopen ALV. 
De voorgenomen contributieverhoging is relatief fors (11%), want het bedrag voor gewone 
leden wordt opgetrokken van € 108,- per jaar naar € 120,- per jaar. Ofwel, 1€ per maand, en 
zo gezegd lijkt het dan weer niet zo veel. 
 
Wel heeft het bestuur besloten de contributie van half-leden vooralsnog niet verder op te 
hogen, die blijft op € 54,- per jaar. Half-leden zijn in feite donateurs en als enige 
tegenprestatie voor deze contributie zijn half-leden lid van de NBB; behoudens speciale 
avonden spelen half-leden niet op de clubavond. 
 
Ook, en wellicht nog belangrijker voor STAR, zal de contributie voor jeugdleden niet 
opgehoogd worden; waar we graag aangroei van jonge bridgers zien lijkt het verhogen van 
de contributie voor deze categorie ons niet het juiste signaal. 
 
 
Deze vooraankondiging is nu gedaan, omdat in april de nieuwe contributienota’s zullen 
worden verzonden met deze nieuwe contributie. We verwachten dat deze verhoging in de 
ALV komende juni een formaliteit zal zijn, en zullen uitgaan van 120€ per gewoon lid. 
 
Eventuele bezwaren kunnen uiteraard in de maand Maart alsmede in de aanloop naar de 
ALV gemeld worden. Uw bestuur heeft uiteraard een luisterend oor. 
 
In de hoop u hiermede afdoende geïnformaard te hebben, namens het bestuur van de 
Bridgeclub STAR: 
 
 
Jaap Hazewinkel, 
Penningmeester. 
 


