
Verslag (beknopt) bestuursvergadering 5 februari 2015 
Voor zover van toepassing heb ik bij ieder punt genoemd wie verslag van de svz doet 
 

1. Opening / ingekomen stukken (Willem Jan) 
Er is een voorstel van Jeroen Kraan binnengekomen voor het houden van een 
benefiet bridge toernooi. 
 

2. Notulen BV 24 april 2014 (bijgevoegd, allen) 
De verkeerde notulen zijn toegestuurd. Jaap heeft de juiste versie nog en zal die aan 
Willem-Jan opsturen. (Actie Jaap) 
Aanpassingen voor de tekst graag doorgeven aan Willem-Jan. 
 

3. Verslag ALV juni 2014 (bijgevoegd, allen)  
Geen aanpassingen op de tekst. 
 
N.a.v. : 
12. Voorstel Competitiereglement 2014-2015 
Willem-Jan neemt contact op met Lodewijk Tielens om samen nog een keer kritisch 
naar de tekst te kijken van artikel 14 van het reglement van de TC. (Actie Willem-Jan) 
 
18. Bekers en clubprijzen 
Willem-Jan zal een inventarisatie maken van nog te graveren bekers  
en deze nog laten graveren voor de winnaars van het afgelopen jaar.  
Voorstel is om een prominente plaats op de website in te ruimen om de namen van 
de winnaars te vermelden en vanaf dit jaar niet meer de namen in de beker te laten 
graveren. Willem-Jan neemt contact op met Henk Barreveld. (Actie Willem-Jan) 
 

4. Extra ALV augustus 2014 
Verslag moet nog worden gemaakt en zal aan de bestuursleden ter goedkeuring 
worden verstuurd. (Actie Willem-Jan) 
 

5. Ledenadministratie (Willem-Jan na informatie van Marlies) 
Het aantal leden is nu 231 en stabiel. Zie grafiek onderaan voor leeftijdopbouw. 
 

6. Technische Commissie (Huub) 
Geen bijzonderheden. 
 

7. Selectiecommissie (Huub) 

Huub zal in gesprek gaan met de SC. Met name over de gevolgde selectie procedure 
voor de 2e divisie van het afgelopen seizoen en het niet opstellen van Rian Lucassen. 
(Actie Huub) 
 

8. SGCT (wie vertegenwoordigd bestuur) 
Geen bijzonderheden. Huub zal het bestuur vertegenwoordigen in de SGCT. Bedrag 
op de rekening boven de €5000 is afgeroomd. Komend jaar zal op verzoek van de 
kascommissie aan hen uitgebreider inzicht in de (af)rekening worden gegeven. (Actie 
Jaap) 
 

9. Financiën (Jaap) 
We ontkomen door het wegvallen van de subsidie van de gemeente niet aan een 
contributieverhoging van €12 tot €120 per jaar. De laatste contributie verhoging was 
in 2011 (4 jaar geleden). Verder geen bijzonderheden. 
 

10. Feestcommissie/Kerstdrive 
De kerstdrive was een enorm succes met dank aan Hans Habben Jansen en van 



Tineke van Heck. 
 

11. District Utrecht (Willem Jan) 
Geen bijzonderheden. 
 

12. Ingevoegd voorstel Jeroen Kraan benefiet 

Jeroen heeft een voorstel ingediend voor het houden van een benefiet bridge 
toernooi. 
Wij staan daar in principe positief tegen over. Star wil zich garant stellen voor de 
zaalhuur en de arbiter kosten, indien de inkomsten tegenvallen. Verder zullen we de 
materialen en menskracht leveren. 
 
Huub zal de jaarkalender van de NBB raadplegen voor een geschikte datum. 
Voorstel zal zijn om er een Patton wedstrijd van te maken. (Actie Huub) 
 

13. Rondvraag en sluiting 
Het is Willem-Jan opgevallen dat de invalregeling door de TC niet tot op de letter 
wordt toegepast. Niet leden kunnen vaker dan 4 keer meespelen. Hij zal met de TC 
(Jan Meijer) hierover in overleg gaan. (Actie Willem-Jan)  
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