
 

 

Notulen Bestuursvergadering 24 april 2014 
Uitgenodigd zijn TC Marc Kuipers, Selectiecommissie Ed Franken  
 
Aanwezig: Willem Jan van Rooijen (vz), Felix Ophorst (secr), Jaap Hazewinkel (pennm), 
Joost Dirkson (technische zaken) 
Afwezig: Rian Lukassen (vakantie), Marlies Stam (afgemeld), Ed Franken (SC, noodweer en 
ernstige files), Marc Kuipers (TC, ziekte) 
 

1. Opening / ingekomen stukken 
Mail van Barbara van Wijk over zaalhuur e.d. De mail wordt overhandigd aan de 
penningmeester, die contact opneemt met Barbara met eventuele vragen of opmerkingen en 
tevens haar verzoekt om op de verzendlijst te komen. 
 

2. Notulen BV 13 september 2013  

Geen inhoudelijke opmerkingen, de notulen zijn goedgekeurd. Felix zal ze op de site laten 
zetten. Naar aanleiding van de notulen: 
- Ed Franken is naar de NBB-vergadering geweest, er waren geen bijzonderheden. 
- Willem Jan zal de jubilarissen binnenkort toespreken op een clubavond. 
- de bekers zijn inmiddels gegraveerd en worden binnenkort op een clubavond door Willem 
Jan uitgereikt. 
- de diverse aangepaste reglementen staan op de agenda (punt 3). 
- Rian zorgt nog voor een financieel overzicht van de SGCT (Jaap benadert haar hierover). 
- Feestcommissie: er heeft zich niemand gemeld. Staat op de agenda (punt 10). 
 

3. Aanpassing Huishoudelijk reglement (HHR), Reglement Technische Commissie 
(RTC), Reglement Selectiecommissie (RSC) 

Huishoudelijk reglement: 
- Willem Jan heeft een lijst met wijzigingen bijgevoegd. Deze zal hij uiterlijk 1 juni op de site 
laten zetten, samen met het definitieve concept HHR dat op de ALV aan de leden wordt 
voorgelegd. 
- Het bestuur stelt diverse wijzigingen voor, WJ maakt een nieuwe versie, die hij aan 
Lodewijk Thielens voorlegt ter controle waarna het HHR op de site komt. 
Reglement TC: 
- De wijzigingsvoorstellen van Marc Kuipers worden overgenomen. Ook uit de BV komen 
nog enige opmerkingen. WJ maakt een nieuwe versie, die hij aan Marc voorlegt, waarna hij 
het RTC bij akkoord van Marc op de site laat zetten. 
Reglement SC: 
- Het bestuur is akkoord met minimale aanpassingen, WJ maakt nieuwe versie, legt die voor 
aan Ed Franken en zorgt dat het RSC op de site komt. 
 

4. Ledenadministratie 
Het ledenbestand is stabiel. S.v.z. per 30 april wordt opgenomen in jaarverslag. Felix zorgt 
hiervoor via Marlies. 
 

5. Technische Commissie, competitiereglement 2014-2015 en voorstel 
speelagenda 

Het bestuur is akkoord met de voorstellen van de TC t.a.v. het veranderen van de 
bonusregeling en het schrappen van de uitslagen via de Starsite-module. Felix verzoekt 
Henk Barreveld om extra te wijzen op de mogelijkheden die het bestaande forum biedt om 
commentaar op de spellen te leveren. 
De Interne Viertallen finale wordt een echte finale zonder carry over, tenzij men gelijk eindigt. 
Indien dan ook nog gelijke stand, worden de weerstandspunten verdisconteerd. 
Het competitiereglement wordt eind april/begin mei na verwerking eventueel commentaar 
van het bestuur en feed back aan Marc op de website gezet via Felix. 



 

 

Het voorstel van de TC om als experiment een lijn 1e divisie en hoger te starten in de zomer 
is akkoord. 
  

6. Verslag Selectiecommissie 2013-2014 
Duidelijk maken wie thans de voorzitter is (zoals het er nu staat lijkt dit Louk Herber te zijn, 
maar waarschijnlijk is dat niet zo).  
Het bestuur zou liever zien dat de trainingen voor de 1e divisie worden verzorgd door iemand 
van buiten de club en niet door een clublid dat zelf ook in de 1e divisie speelt (speelde). 
Denk aan Tim Verbeek of Danny Molenaar. Als Marcel Winkel al is benaderd, dan is dit een 
suggestie voor volgend jaar. De SC moet duidelijk maken in haar verslag of ze ook denkt 
aan trainingen voor de 2e divisie. Ook moet zij er rekening mee houden dat het totale budget 
voor trainingen maximaal € 1.000,- bedraagt.  
In het verslag mist het bestuur een evaluatie van het spelen met een 8-mans team in de 1e 
divisie en een evaluatie van de promotieteams. Ook is onduidelijk of de SC ook komend 
seizoen weer met promotieteams gaat werken in de 2e en/of 1e divisie. Felix zal deze 
opmerkingen overbrengen aan Ed Franken. 
 

7. SGCT  
 

De commissie blijft in de huidige samenstelling gehandhaafd. Jaap vraagt aan Rian om een 
financieel overzicht, uiterlijk eind volgende week in te leveren. Ook vraagt hij aan Rian een 
voorstel voor verbetering/versnelling van de uitslagen. Dit zou kunnen door met Bridgemates 
te werken. 
 

8. FzL beker 
Ed Franken heeft een verslag gemaakt, het bestuur is daarmee akkoord en het wordt 
ongewijzigd opgenomen in het jaarverslag door Felix. 
 

9. Financiën 2013-2014 en begroting 2014-2015 
Er volgen nog enige aanpassingen in de cijfers. Met de toelichting van Jaap is men akkoord. 
Jaap stuurt een herziene versie eind volgende week naar Felix, die het in het jaarverslag 
opneemt. De reserves worden enigszins geherstructureerd. Jaap regelt in overleg met de 
huidige Kascommissie de samenstelling voor komend boekjaar. 
 

10. Feestcommissie 
Het verslag van Adriaan is akkoord. Willem Jan verzoekt Rian en Marlies om (mede maar 
niet uitsluitend via de website) iemand te zoeken die nadrukkelijk eenmalig de prijzentafel 
voor de Kerstdrive wil verzorgen. De Feestcommissie is daarmee opgeheven. 
 

11. Agenda en planning ALV 
Willem Jan stuurt een aangepast agendavoorstel naar Felix die dit uiterlijk 3 juni op de 
website laat zetten. Het punt 'agendapunten van leden' blijft gehandhaafd, Felix vraagt Henk 
Barreveld om hier aandacht aan te schenken op de homepage. 
 

12. Samenstelling bestuur 2014-2015 
Joost Dirkson treedt af, dit zullen we vermelden in de agenda voor de ALV. Enige namen van 
potentiële opvolgers passeren de revue, Willem Jan zal hen benaderen. 
 

13. District Utrecht 
Geen bijzonderheden. 
 

14. Vacature feestcommissie 
Zie punt 10. 
 
 



 

 

15. Scholenbridge 
Geen bijzonderheden, lijkt op een laag pitje te staan. 
 

16. Open Cursus BCO en/of Marcel 
Geen bijzonderheden en ook geen plannen daartoe. Mocht BCO met nieuwe initiatieven 
komen, dan handelen we naar bevind van zaken. 
 

17. Rondvraag en sluiting 
Joost: naar zijn mening is aandacht schenken aan het afscheid van Rudi de Mol een zaak 
voor de TC. Het bestuur deelt die mening en Felix zal dat aan Marc overbrengen.  
 
Volgende vergadering: donderdag 2 oktober, aanvang 20.00 uur bij Felix, Vondellaan 3 
Ermelo, 3852 BL, telefoon 0341 550036 
 
Acties 
Willem Jan: 
- aanpassen HHR, RTC en RSC, kortsluiten met belanghebbenden, voorleggen aan 
Lodewijk en zorgen voor plaatsing op website, uiterlijk 2 juni. 
- benaderen eventuele opvolgers Joost 
- Rian en Marlies vragen om iemand voor de prijzentafel van de Kerstdrive te zoeken 
- op een clubavond binnenkort de jubilarissen toespreken en de bekers uitreiken 
- agenda ALV aanpassen en doorsturen naar Felix 
 
Felix: 
- op site laten wijzen op de mogelijkheid dat leden agendapunten voor de ALV kunnen 
indienen 
- Marc melden dat het bestuur akkoord is met zijn wijzigingen op het RTC 
- zorgen dat de notulen van de BV van september 2013 op de site komen 
- Marlies vragen om de s.v.z. Ledenbestand per 31 mei 
- Ed de vragen en opmerkingen van het bestuur doorsturen t.a.v. het verslag van de SC 
- zorgen dat het competitiereglement eind volgende week op de site komt te staan 
- Henk Barreveld vragen extra te wijzen op de mogelijkheden die het forum biedt voor het 
leveren van commentaar op de spellen 
 
Jaap: 
- Rian vragen om financieel verslag van de SGCT te leveren 
- aanpassen financiële cijfers en toelichting daarop, sturen aan Felix eind volgende week 
zodat het in het jaarverslag komt. 
- contact opnemen met Barbara van Wijk 
- opvolging Kascommissie regelen in overleg met huidige Kascommissie 
 
 


