
Verslag Algemene Ledenvergadering BC Star 10 juni 2014 
  
Aanwezig : 36 leden, inclusief 3 leden van het Bestuur 
 
Afwezig met bericht : Peter Bosman, Leo Bijnsdorp, Koeno Brouwer, Hans Bouwman, Gerard Fokke, 

Sary Hilte, Gerard Hilte, Willem Jan Ritma, Dia Rutten, Paul Rutten, Laura 
Velthuisen, Niels Verhoeve. 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19:48 uur. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 De secretaris van de club is voorlopig afwezig, Marlies Stam zal daarom vandaag de notulen 
opnemen. De voorzitter en zij nemen zijn taken voorlopig over.  

 Een mail van Edwin Stoel en van Jan Meijer zal bij agendapunt 19 worden behandeld. 
 

3. Notulen Jaarvergadering 11 juni 2013 

 Bladzijde 1, laatste regel moet ipv TC Selectiecommissie staan 

 Bladzijde 3, punt 13; Henk van Aartsen moet zijn Henk van Aarst 
Aldus worden de notulen vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 
4. Verslag van de secretaris 2013-2014 
Vermeld wordt dat het rooster van aftreden zoals in het jaarverslag staat, niet juist is. Correct is het 
rooster als vermeld in punt 9 van de agenda. 
 
5. Verslag van de penningmeester 

 De SGCT Commissie heeft 1 euro per deelnemer overgedragen aan BC Star. 

 De Commissie beschikt over een reserve van 6.000 euro, waarvan een deel in overleg met het 
Bestuur over 2 jaar aangewend zal kunnen worden voor het SCGT lustrum. 

 Bladzijde 11: de zaalhuur is tot eind 2014 betaald. 
 

6. Verslag Kascommissie 2013-2014 en verkiezing Kascommissie 2014-2015 
Rik Doodkorte en Hans Verveer hebben op 28 mei 2014 de financiële stukken aan controle 
onderworpen. Het verenigings-boekjaar liep van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014. Het jaarverslag 
van de penningmeester en alle onderliggende stukken zijn aan hun controle onderworpen. De KC is 
ervan overtuigd dat alle documenten aan haar ter inzage zijn voorgelegd en is tot de conclusie 
gekomen dat het door de penningmeester aan haar voorgelegde verslag een juiste weergave is van wat 
er in het jaar 2013-2014 financieel is geschied. Zij meent dat de gepresenteerde winst en 
verliesrekening correct is en dat de vermogenspositie van de vereniging adequaat is weergegeven. De 
KC stelt de Algemene Vergadering van bridgeclub Star daarom voor de penningmeester en het Bestuur 
décharge te verlenen voor boekjaar 2013-2014. Onder applaus werd deze verleend en met algemene 
stemmen werd besloten dat de Kascommissie in 2014-2015 ongewijzigd zal zijn. Reserve Peter van der 
Voorden is helaas niet aanwezig. 
 
7. Begroting 2014-2015 en vaststellen contributie 

 Zaalhuur omhoog met 3% 

 Te zijner tijd zomercompetitie uit de begroting (draait immers per definitie kosten neutraal) 

 Subsidie van de Provincie Utrecht zal weer worden aangevraagd. 

 Toine van Hoof: moet er 1000 euro naar Selectiecommissie voor training van de 4 eerste divisie 
teams? Hij vindt evaluatie nodig over deze trainingen. 

 Hans Verveer: Het bestuur en dus ook de kascommissie heeft onvoldoende zicht op de 
rekening van de SGCT commissie. Hij vraagt het bestuur hier volgend jaar afspraken over te 
maken. Het bestuur zegt dit toe.  

De vergadering gaat akkoord met de vastgestelde begroting. 



 
8. Verslag Ledenadministratie en voorstel criteria kandidaat leden 
Besloten wordt criteria van toelating ieder jaar op de agenda te zetten. We hebben momenteel 222 
leden waarvan 150 actief, zodat er geen verscherpt aanname-beleid nodig is. De eis aan nieuwe 
aanmelding om minimaal van eerste klasse niveau te zijn blijft gehandhaafd. 
 
9. Samenstelling Bestuur 2014-2015 
Rian Lukassen heeft haar functie per direct neergelegd. Zodat na het geplande vertrek van Joost 
Dirkson er niet meer voldaan is aan het minimaal aantal vereiste bestuursleden (art. 10 lid 1 uit de 
statuten, namelijk 5). De statuten (art 13 lid 2) schrijven nu voor dat er zo spoedig mogelijk een ALV 
wordt belegd om te voorzien in de open plaats. Het bestuur zegt toe haar uiterste best te doen om een 
geschikte kandidaat te vinden en daarna begin september een ALV te beleggen.   
 
    Rooster van aftreden 
Voorzitter   Willem-Jan van Rooijen  2016 
Secretaris   Felix Ophorst  2017 
Technische zaken   vacature  2017 
Penningmeester   Jaap Hazewinkel  2015 
Lid, ledenadministratie Marlies Stam  2015 
 
Een voorstel om de voorzitter van de TC Marc Kuijpers, uit hoofde van zijn functie, te benoemen in het 
bestuur, wordt onder verwijzing naar de het huishoudelijk reglement artikel 8, waarin beschreven staat  
"Als regel kunnen bestuursleden niet gekozen worden als lid van de TC" door het bestuur ontraden.   
Het voorstel om voorlopig de voorzitter van de TC als linking pin te laten functioneren met het bestuur 
wordt door de vergadering aangenomen. 
 
10. Voorstel wijzigingen Huishoudelijk Reglement, Reglement TC en Reglement Selectiecommissie 
Deze wijzigingen zijn nodig omdat de taken van de SelectieCommissie nog niet in het HR waren 
opgenomen. De ALV keurt deze wijzigingen goed en zij zullen op de site worden gepubliceerd.  
De voorzitter bedankt Lodewijk Tielens voor het redigeren.  
 
11. Verslag TC 2013-2014 

 Na 20 jaar trouwe dienst stopt Rudi de Mol met zijn vele werk voor de TC. Hij wordt bedankt 
met mooie biertjes en applaus. 

 De TC stelt voor om de uitslagen voortaan alleen m.b.v. het NBB rekenprogramma te 
berekenen. Dat betekent een aanpassing van de huidige bonusregeling, omdat het programma 
een andere methodiek hanteert. Henk Barreveld wijst op een voordeel, namelijk dat je eerder 
zeker bent van de stand. 

 Ed Franken opent de discussie over de invalregeling, zie punt 12.  

 Marc Kuijpers maakt melding van een slechte opkomst in de A-groep dit voorjaar en dat deze 
groep geleidelijk uitgebreid zal worden.  

Marc Kuijpers wordt bedankt voor al het werk dat de TC heeft verricht. 
 

12. Voorstel Competitiereglement 2014-2015 

 Er wordt uitgebreid gediscussieerd over punt 23: "Een speler, die met een invaller speelt of een 
combinatie vormt met een ander spelend lid, speelt altijd voor zijn punten." 
In de oude situatie was er nog een keuze om slechts voor de punten van één van beide spelers 
te spelen. De vergadering stemt uiteindelijk in met het voorstel van de TC.  

 Punt 24: Toine van Hoof merkt op dat met de huidige sterkte van Star de criteria bijgesteld 
kunnen worden: 
In de B groep is iemand gerechtigd als invaller als zij/hij maximaal 2e divisie speelt 
In de C groep is iemand gerechtigd als invaller als zij/hij maximaal hoofdklasse speelt 
In de D groep is iemand gerechtigd als invaller als zij/hij maximaal 1e klasse niveau speelt 
Dit voorstel wordt door de leden gedragen. 
Aangezien de TC niet direct instemt met dit voorstel ontstaat er enige discussie over wat het 



HR en het reglement TC hierover zeggen.  Lodewijk Tielens merkt op dat daarin gesproken 
wordt over een voorstel dat wordt voorgelegd aan de ALV en dat goedkeuring dus aan de ALV 
is. De voorzitter geeft aan dat in artikel 14 sprake is van aandacht schenken aan de suggesties  
uit de jaarvergadering, maar spreekt de verwachting uit dat de TC deze wens zal overnemen. 
De voorzitter zegt de vergadering toe om samen met Lodewijk Tielens te zullen kijken of het HR 
en de reglementen op dit punt duidelijk genoeg zijn of dat er aanpassingen nodig zijn. Verslag 
volgt in de extra ALV in september. 
 

13. Voorstel speelprogramma 2014-2015 

 Het programma wordt goedgekeurd. De series zullen uit 7 wedstrijden bestaan; hierdoor zal 
het seizoen 1 week later eindigen.  

 Hans Verveer stelt voor dat bij veel afwezigheid degradatie volgt. Marc Kuijpers vertelt dat dit 
al volgens het reglement gebeurd. 

 
14. Verslag van de selectiecommissie 2013-2014 

 Ed Franken vertelt dat er dit jaar 4 teams in de 1ste divisie zullen uitkomen en dat het zwaar zal 
zijn om niet te degraderen. Er heeft een grote verandering van partnerships plaatsgevonden, 
het nam veel tijd om de teams samen te stellen. Marcel Winkel zal een aantal trainingen geven. 
Gerard Elsendoorn vraagt hoe de nummering van de teams plaats heeft gevonden en Ed vertelt 
dat het via de NBB rating is gegaan. 

 Er zijn veel teams in de 2e divisie, dit jaar 3 kampioenen, mede doordat er in andere districten 
werd gespeeld. Ook komend seizoen is het gelukt om de teams in diverse districten te plaatsen.  

 
15. Plannen Selectiecommissie 

Toine van Hoof vraagt zich af of er voldoende ambitie bij de teams en commissie zit en of de 
trainingen goed zijn opgezet. Hij stelt voor om pas te betalen voor de training als er een team 
promoveert. Ed antwoordt dat het niet reeël is om aan de MK te denken. 

 
16. Verslag Protestcommissie/ SGCT / Feestcommissie 2013-2014 en plannen voor 2014-2015 

Deze commissies zijn niet vertegenwoordigd. Marlies Stam is bezorgd:  door het ontbreken van een 

Feestcommissie kan de Kerst drive niet worden georganiseerd. Zij vraagt of er onder de aanwezigen 

iemand plaats wil nemen in de feestcommissie. Na de vergadering meldt Hans Habben Jansen zich. 

 

17. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd over het afgelopen jaar 
Henk van Aarst en Dick van der Voort zijn 50 jaar lid en worden vrijgehouden van contributie.  
Henk Barreveld wordt bedankt voor de vele uren die hij besteedt aan de site. 
 

18. Bekers en clubprijzen 
De Frans zur Lage Beker (individueel) is gewonnen door Jan ten Cate 
De Kaiser Cup (top integraal) is gewonnen door Rik van der Horst en Dik Maans 
De Sire Beker is gewonnen door Dennis Kruis 
De Jacques Buth Beker is gewonnen door Hendrik Bijker en Dennis Kruis 
 

19. Door leden ingebrachte agendapunten 

 Edwin Stoel vraagt het Bestuur in een mail of de grootte van de speellijnen bekeken kan 
worden.  
Marc Kuijpers antwoordt dat er slechts tijdens de laatste competitieronde een probleem 
ontstond, doordat veel paren afwezig waren. Huub Schols stelt voor om een minimum aantal 
paren vast te leggen en zonodig per avond de lijnen samen te voegen. Hans Verveer merkt op 
dat de laatste competitie integraal gemaakt kan worden. Jan Meijer merkt met spijt op dat 
historisch gezien de A-groep het best was bezet. Nu was het met name deze groep die (te) 
weinig paren had. 
De TC wil vast houden aan 4 groepen en zal door versterkte promotie streven naar een grotere 
A-groep. 



 In Jan Meijer’s mail uit hij zijn bezorgdheid over het vertrek  van enkele vertrouwde Star leden. 
Er zou onvrede zijn over het gedrag van leden op de clubavond. Hij vraagt de 
ledenadministrateur of er redenen van vertrek worden gevraagd en gegeven. Marlies 
antwoordt dat er normale redenen zoals druk met werk of verhuizing worden vermeld. Loek 
Herber merkt op dat de hoffelijkheid aan tafel beduidend minder is geworden. Marlies zal bij 
vertrekkende leden meer informatie over de reden van vertrek opvragen. 

 
20. Rondvraag 

Ed Franken gebruikt deze om de TC, het Bestuur en Henk Barneveld te bedanken voor alles wat zij 
doen voor de club.  
 

21. Om 22:15 sluit de voorzitter de vergadering 
 


