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1. Woord van de voorzitter 
 
Beste Starleden, 
 
Een jaar met wisselende gezichten.  
 
Op 2 augustus overleed geheel onverwacht Chris ten 
Kate. Chris was een BCO'er in hart en nieren maar 
speelde de laatste jaren met Huub van der Wouden op 
onze club. Hij was een zeer goed bridger : o.a 
landskampioen in 1991, winnaar van de Modalfa Top 12 in 
1996 en beste in het  Witte Huis Topcircuit in 2013. Hij is 
slechts 53 jaar geworden. 
 
 

Kort daarop volgde het niet onverwachte bericht dat Loek 
Verhees op 23 oktober was overleden. Ed Franken sprak een 
prachtig in memoriam uit op de clubavond. Als u het nog een 
keer wilt lezen verwijs ik u graag naar de volledige tekst op onze 
website http://www.bcstar.nl/loek-verhees-overleden-3/.  
Loek was meer dan 40 jaar een zeer actief lid van onze club. Hij 
speelde 6 jaar in de meesterklasse en gaf het bestuur menig 
advies als notaris. Wij hebben een zeer enthousiaste bridger, 
een vriendelijke en beminnelijke man (ook aan de bridgetafel) 
met veel verdiensten voor Star en de bridgesport in het 
algemeen verloren. Loek werd 77 jaar.  
 

 
Nog was het niet genoeg, want op 2 februari overleed  
Wil Boendermaker. Hij speelde de laatste jaren op onze club 
samen met zijn echtgenote Annemiek. Hij was altijd goed gestemd, 
speelde met veel plezier en ik zag hem vaak omringd door 
vriendinnen aan het begin en na afloop van de avond zitten te 
genieten. Wil werd 70 jaar.  
 
 
 
Ik wil graag een compliment maken aan alle leden die zich het afgelopen jaar hebben 
ingezet voor de club. Soms zijn die activiteiten erg zichtbaar: Jan Meijer nog altijd 
onvermoeibaar aan het werk om de clubavonden te organiseren, Henk Barreveld die elke 
keer weer een bijgewerkte website weet te presenteren, alle schrijvers met verslagen over 
de clubavonden. Maar vaak vallen de activiteiten minder op: werkzaamheden verricht door 
de vele commissies. In willekeurige volgorde: de protest commissie, de TC, de 
selectiecommissie, de feest commissie en de SCGT commissie. Dank voor alle 
inspanningen. 
 
In 2017 vieren we het 75 jarig bestaan van onze club. Dat betekent dat we komend jaar de 
lustrumcommissie gaan samenstellen. 
De kerstdrive, dit jaar voor het eerst georganiseerd door de nieuwe feestcommissie 
bestaande uit Tineke van Heck en Hans Habben Jansen, was een zeer groot succes. Hans 
Kreuning en 'zijn' dames serveerden, voorafgaand aan de kerstdrive, een drie gangen diner 
uit aan 127 enthousiaste leden. We zijn van plan om dit jaar kerst op een zelfde manier te 
vieren.  
  

http://www.bcstar.nl/loek-verhees-overleden-3/
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Bijzonder dit jaar was de extra ALV in augustus. Nodig om 5 bestuursleden, het statutair 
verplichte minimum aantal, benoemd te krijgen. 
 
Ik wil afsluiten met de wens dat we een gezond, plezierig en succesvol nieuw verenigingsjaar 
tegemoet gaan. Bovenal wens ik u toe dat u ook komend jaar weer met veel plezier zult 
deelnemen aan de activiteiten van de club. 
 
Willem-Jan van Rooijen 
Voorzitter BC Star 
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2. Verslag van de secretaris 2014-2015 
 
Samenstelling bestuur:    rooster van aftreden: 
Voorzitter:  Willem Jan van Rooijen 2016 
Secretaris:  Felix Ophorst   2017 
Penningmeester: Jaap Hazewinkel  2015 
Technische zaken: Huub Schols   2017 
Lid:   Marlies Stam   2015 
 
Het bestuur stelt de ALV voor om in deze samenstelling te opereren in 2015-2016 
 
Speelgelegenheid 
In denksportcentrum Den Hommel heeft Star 4 speelzalen tot haar beschikking, in de 
zomerperiode 3. 
 
Clubcompetitie 
Zie voor personele wetenswaardigheden punt 3: ‘Overzicht seizoen 2014-2015’. De 
clubcompetitie liep van 26 augustus 2014 tot en met 9 juni 2015 (42 speelavonden), de 
daaraan voorafgaande zomercompetitie liep van 17 juni tot en met 19 augustus (10 zittingen 
inclusief de finale). De reguliere clubcompetitie bestond uit: 
- 7 zittingen interne viertallen (inclusief de finale) 
- 6 zittingen TI 
- twee Butlercompetities van 7 zittingen  
- twee Howellcompetities van 7 zittingen  
- het individueel toernooi en de Kerstdrive. 
Arbiters waren Harry Janssen en Marieke Lejeune.  
Voorzitter van de Protestcommissie was Frans Lejeune.  
Jan Meijer en Marc Kuijpers dupliceerden wekelijks de spellen. Ed Franken organiseerde het 
individueel toernooi en de Feestcommissie organiseerde de Kerstdrive. De zomercompetitie 
was gratis voor leden. Gasten betaalden € 2,50. 
 
Ledenbestand 
Half mei 2015 was aantal leden exact gelijk gebleven: 222 leden t.o.v. 222 per 20 mei 2014. 
Er hebben 13 leden opgezegd en drie zijn er overleden. Helaas hebben we afscheid moeten 
nemen van Wil Boendermaker, Chris ten Kate  en Loek Verhees. Onder zowel de opzeggers 
als de overledenen waren sommigen 25 jaar of meer lid. Ook overleed Frans Melger, die al 
enige tijd geen lid meer was. 
 
Ons ledenbestand ziet er zo uit: 
gewoon lid:   122  
erelid:        1  
jeugd dubbellid:      3 
gewoon jeugdlid      1   
dubbellid:     95  
 
Totaal     222 
 
www.bcstar.nl 
De website wordt beheerd door Henk Barreveld. Daarnaast is Jaap Hazewinkel als redacteur 
actief, met name voor het plaatsen van bijdragen in Star Magazine Online. Berichten of 
suggesties voor mededelingen worden vaak door leden aangedragen: bestuur, TC, 
selectiecommissie, districtscompetitieleider, Star Grand Café Tour. De informatie op de 
website wordt zeer frequent bijgewerkt; nieuwe berichten verschijnen gemiddeld vaker dan 
eens per twee dagen. 

http://www.bcstar.nl/
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Een belangrijke wijziging het afgelopen jaar was het beëindigen van de Star 
Uitslagenservice. Voor de presentatie van de uitslagen (behalve voor het Persoonlijk 
Toernooi) is geheel overgeschakeld op de UitslagenService NBB. Er zijn een paar keer 
problemen geweest met het niet op tijd publiceren van uitslagen en ook heeft de NBB recent 
een probleem gehad met het gebruik van de UitslagenService via de Firefox webbrowser, 
maar in het algemeen heeft dit bevredigend gefunctioneerd. 
Een belangrijke wijziging uit oogpunt van beheer van de website, was de overgang op 1 
januari 2015 naar een andere internet service provider: van Vevida naar SiteGround. Het 
dienstenpakket van deze nieuwe provider sluit beter aan bij de technische eigenschappen 
van de website. Onderhoud van de website is daardoor een stuk eenvoudiger geworden en 
de beveiliging is verbeterd.  
Het aantal bezoekers van de website per dag fluctueert tussen de 100 en 350. De drukste 
dag is woensdag, daarna maandag en dinsdag. Het meest geraadpleegd wordt nog steeds 
de Uitslagenpagina 2014-2015. Dit is enigszins opmerkelijk omdat de uitslagen nu ook 
rechtstreeks via de UitslagenService NBB zijn te bereiken; de Star website heeft men 
daarvoor niet meer echt nodig. Daarnaast kunnen de Nieuwspagina en Star Magazine 
Online zich in een onverminderde belangstelling verheugen. 
De al jaren aan de gang zijnde verschuiving in het gebruik van website browsers zet zich 
voort, ook bij de bezoekers van de Star website. Na jarenlange dominantie was vorig jaar 
Internet Explorer nog net de meest gebruikte browser (27%, Firefox met 20% op de tweede 
plaats), nu liggen Chrome, Firefox en Safari ongeveer gelijk (grootte orde 20-25%) en is 
Internet Explorer gezakt tot onder de 10%. 
Er is het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om commentaar te 
leveren op spellen van de clubavonden. Hiertoe was op de website een forum opengesteld, 
maar daarop zijn geen berichten verschenen. Uit de gegevens blijkt dat ook niemand een 
poging heeft ondernomen een bericht te plaatsen, maar daarvan bij nader inzien heeft 
afgezien. Omdat het beheer van het forum, ook wanneer het niet wordt gebruikt, werk 
oplevert, zal deze service op korte termijn worden opgeheven. 
Bezoekers van de website kunnen automatische meldingen per e-mail toegestuurd krijgen 
wanneer er nieuwe artikelen op de site worden geplaatst. Van deze faciliteit wordt tot nu toe 
heel weinig gebruik gemaakt; er zijn nu zeven aanmeldingen. Wellicht loont het de moeite 
aan deze mogelijkheid wat meer ruchtbaarheid te geven. Een soortgelijke faciliteit biedt de 
website ook via Twitter en hiervoor is de belangstelling groter. Ons account @BridgeclubStar 
heeft 59 volgers; de meeste overigens van niet-leden, waaronder ook nogal wat 
buitenlanders (@WorldBridgeFed, @WorldMindGames). 
De website is in de huidige vorm nu twee jaar in gebruik en er wordt gewerkt aan een 
opknapbeurt. De vormgeving wordt strakker, gebruik op smartphones en tablets wordt verder 
verbeterd en ‘onder de motorkap’ wordt een aantal vereenvoudigingen uitgevoerd. Kort na 
de jaarlijkse ALV zal de nieuwe website waarschijnlijk het licht zien. 
 
Star Magazine on line 
De redactie bestond uit Peter Bosman (hoofd- en eindredacteur), Felix Ophorst, Henk van 
Doren en Jaap Hazewinkel. De 4 vaste redactieleden zorgden om de maand iedere week 
voor een verslag van de clubavond, Iedere tweede maand werd in principe verzorgd door de 
door de redactie op hoge prijs gestelde bijdragen van gastauteurs: Wubbo de Boer, Koeno  
Brouwer, Marc Kuijpers, Hans Verveer en Peter van der Voorden. Zij schreven 2 tot 4 maal 
per seizoen. Om diverse redenen hielden er enkele gastauteurs gedurende het seizoen mee 
op (de pool bestond oorspronkelijk uit een man of 7). De redactie nodigde nieuwe 
gastauteurs uit om mee te doen. Jan Staal en Aris Verburgh gaven gehoor aan deze oproep 
en leverden einde van het seizoen hun eerste artikelen. Overigens zijn er ook spontane 
bijdragen van leden die niet tot de pool behoren, omdat ze zich niet verplicht willen voelen 
periodiek te schrijven. Ook die bijdragen worden zeer op prijs gesteld. Er verschijnt op een 
enkele uitzondering na wekelijks een verslag over de clubavond, behalve in de zomer. 
Helaas is het reageren door leden bij de spelverdelingen een stille dood gestorven, 
misschien wel omdat dit voor velen te bewerkelijk is geworden? 
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3. Star Grand Cafe Tour 25 augustus 2014 

 
Zondag 31 augustus werd alweer voor de 22e keer de Star Grand Café Tour gehouden in de 
binnenstad van Utrecht. Stairway to Heaven heeft opnieuw haar ruimte beschikbaar gesteld, 
waar 174 paren de loopbriefjes konden afhalen. De goed bevallen indeling op 2 niveaus 
werd gehandhaafd. In totaal deden 17 horecalocaties mee. 
Indiaas restaurant Mahanakorn ontving de Lunchbeker voor de best verzorgde lunch, 2e 
werd Thais restaurant Makanakorn en ’t Zuiden werd 3e  
De 1e plaats in de A-groep werd behaald door Jan Bors en Thailo van Rhee met 63,56%. 
Winnaars van de Ans Zijpbeker werden Louk Herber & Aris Verburgh. Met een derde plaats 
en 57,55% waren zij het hoogstscorende Star paar in de A-groep. 
De 1e in de B-groep waren Ghislaine Edelbroek en Alice de Lange met 72,56%. Zij ontvingen 
een weekend voor 2 personen in Hotel Asteria te Venray. 
De complete uitslag staat op de Star-site: www.bcstar.nl waar ook een leuk foto album, 
gemaakt door Ali Meijer, te vinden is. 
De Star Grand Café Tour werd georganiseerd door Gonnie Bonfrère, Cor Hulspas, Marieke 
en Frans Lejeune, Maria Mens, Jan Meijer en Mariëtte Vogelaar. 
 
4. Frans zur Lage trofee 2015 

  
Op 7 april jl. werd voor de 40ste keer gespeeld om het persoonlijk kampioenschap van Star. 
De winnaar krijgt de Frans zur Lage trofee. Frans zur Lage was een prominent Star-lid. In 
1967 werd hij lid van verdienste en in 1975 erelid. Het deelnemersveld van ‘de leukste 
wedstrijd van het jaar’ bestond ook dit jaar weer uit 84 personen. Vanwege de grote 
belangstelling moesten we dit keer zelfs veel mensen teleurstellen. 
 
Uitslag van 7 april 2015 
1  Rob v.d. Bergh                   67.26% 
2  Jan Wilem van Oppen   63.57% 
3  Jetske van Hees       62.86% 
4  Michel Schols                    60.48% 
5/6 Jaap Hazewinkel      60.24% 
    Peter Bosman         60.24% 
7  Lodewijk Tielens      59.52% 
8  Eric Nöcker            58.57% 
9  Felix Ophorst          58.45% 
10 Martin Bootsma        58.21% 
  
De laatste tien winaars zijn: 
2005 Johan van Gestel 
2006   Sander van Kappen 
2007 Gerard Elsendoorn 
2008 Peter van der Voorden  
2009 Toine van Hoof 
2010 Gerard Hilte en Niels de Bruin 
2011 Hans Kreuning 
2012 Chris Hartogh 
2013 Willem-Jan van Rooijen  
2014 Jan ten Cate 
2015 Rob van den Bergh 

http://www.bcstar.nl/
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5. Verslag van de Feestcommissie 2014-2015 
 
De feestcommissie, Tineke van Heck en hans Habben Jansen, organiseerde dit jaar de 
kerstdrive met een vernieuwde opzet. Traditioneel gezien is dit altijd een zeer goed bezochte 
avond waarbij veel oud-leden of familie van leden meekomen om gezellig een avond te 
kaarten. Maar liefst 166 spelers streden om de winst en eeuwige roem. Nieuw en geweldig 
geslaagd was het initiatief om voorafgaand te dineren, 127 spelers hebben hieraan 
meegedaan. Hans Kreuning stelde daarvoor de wijn beschikbaar, waarvoor veel dank! Start 
van een nieuwe traditie? Iedereen had zich netjes uitgedost. Winnaars werden dit jaar Tim 
van den Bos en Michel Schols met 64,23%. 
 
6. Verslag van de Technische commissie 2014-2015 
De Technische Commissie is afgelopen jaar tweemaal bijeen geweest voor een vergadering, 
nagenoeg voltallig en met een vertegenwoordiger van het bestuur.  
 
Interne competities 
De TC is tevreden over het verloop van de competitieavonden. De clubavonden starten op 
tijd (tussen 19.45 en 19.50 uur) en eindigen rond 23.35 uur. De TC is erg tevreden over de 
inzet van de arbiters Harry Janssen en Marieke Lejeune. 
 
Alle competities (Butler, Howell en interne viertallen) bevatten 7 speelavonden. De interne 
viertallen en Butler II werden enorm goed bezocht, in de laatste competitie (Howell II) zijn er 
traditiegetrouw veel paren die de gehele competitie hebben overgeslagen.  
Star heeft al jarenlang dezelfde indeling van de interne competities, de TC is aan het 
nadenken over een andere invulling van de laatste competitie met een andere, 
vernieuwende wedstrijdvorm. We nodigen leden uit om mee te denken en ideeën aan te 
dragen. We zouden dat dan in seizoen 2016-2017 kunnen uitproberen.   
 
De TC is coulant geweest in het aanbieden van een persoonlijke uitdraai aan het einde van 
de avond. Helaas zijn er teveel spelers die een uitdraai aanvragen en deze vervolgens niet 
ophalen. Dit geeft onnodige papierverspilling en is extra werk voor de arbiters. De noodzaak 
om dit aan te bieden, is minder geworden. Via een smartphone (gratis wifi in het NDC) is het 
mogelijk om je persoonlijke scores te bekijken. Je kunt dan alle scores per spel en per tafel 
zien. 
 
Vanwege de volledige overstap naar de uitslagenservice van de NBB, is het bonussysteem 
afgelopen jaar herzien. Het toepassen van een strafscore (i.p.v. bonus) is zonder problemen 
verlopen en geeft lopende de competitie een beter beeld hoe je ervoor staat. Het komend 
jaar zal de TC in een apart bericht op de website aangeven welke paren er gepromoveerd en 
gedegradeerd zijn.   
 
Externe viertallen 

Het was een teleurstellend jaar voor STAR, er zijn maar liefst 5 teams gedegradeerd. 
Eerste Divisie: STAR 1 en 2 hebben zich gehandhaafd, STAR 3 en 4 zijn gedegradeerd. 
Tweede Divisie: STAR 5, 6 en 7 hebben zich gehandhaafd, STAR 8 en 9 zijn gedegradeerd.  
Hoofdklasse: STAR 10 en 11 hebben zich gehandhaafd, STAR 12 is gedegradeerd. 
Eerste klasse: STAR 13 en 14 hebben zich gehandhaafd.   
 
Voor seizoen 2015-2016: Eerste Divisie: 2 teams, Tweede Divisie: 5 teams, Hoofdklasse: 4 
teams en 1e klasse: 3 teams.     
 
De inventarisatie voor de viertallen voor komend seizoen is gestart door de 
Selectiecommissie (Eerste en Tweede Divisie) en Stef Leeuwenburgh (Hoofdklasse en 
lager). We hebben als doelstelling om één of twee hoofdklasseteams te laten promoveren. 
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Competitiereglement 
Er zijn een paar tekstuele en inhoudelijke aanpassingen. In samenspraak met het bestuur is 
besloten om artikel 24 (invallersregeling) aan te passen: Een niet-lid mag maximaal 2 keer 
per serie spelen. Artikel 19 (groepsgrootte) is ook aangepast. 
 
Zomercompetitie 2015 

Van 23 juni t/m 18 augustus zijn de voorrondes van de zomerdrives, de finale is op 25 
augustus. In overleg met de selectiecommissie is besloten om op de zomeravonden van 4, 
11 en 18 augustus een aparte lijn te organiseren voor de externe viertallenteams die gaan 
spelen in de Eerste en Tweede Divisie (STAR 1 t/m 7).    
 
Samenstelling en taken 2015-2016 
Marc Kuijpers:  voorzitter, reglementen, materiaalbeheer 
Stef Leeuwenburgh:  secretaris, hoofdklassebeker, viertallenleider district  
Henk Barreveld  beheerder website, computerwerk 
Jan Meijer   leider clubcompetitie, zomercompetitie, dupliceren 
Reggie Schouten  arbiter bekerwedstrijden, kopieerwerk 
Peter Hendriks  organisatie clubavond, clubbekers 
 
Uitbreiding van de TC is niet noodzakelijk, maar wel gewenst.  
De TC ziet graag iemand aansluiten met (veel) kennis van computerzaken. 
 
Rooster aftreden 
Rooster van aftreden TC-leden: 
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: aftredend en herkiesbaar 
- Marc Kuijpers: 2016 
- Stef Leeuwenburgh, Peter Hendriks: 2017.  
 
 
7. Verslag van de Selectiecommissie 2014-2015 

 
Het Reglement Selectiecommissie staat op de Star website onder Clubinformatie 
>>statuten, reglementen.  
 
Samenstelling Selectiecommissie 
De selectiecommissie bestaat uit Jan Meijer, Louk Herber en Ed Franken waarbij 
laatstgenoemde als voorzitter fungeert 

NBB-beker 

Het afgelopen seizoen hebben we weer drie teams ingeschreven voor deze beker. Mede 
vanwege de kortere tijdspanne tussen de indeling en de datum van de eerste wedstrijd 
waren diverse spelers verhinderd. Vandaar dat we helaas het tweede NBB team moesten 
terugtrekken. In de eerste ronde won Star 1 van Zeerob 2 met 172-113 en Star 3 met 190-
173 van Gehaktmolen. Star 1 won de tweede ronde van BC Limburgia door gewoon veel 
beter te spelen, uitslag 199-137. Star 3 liet het tegen BC 70 op een gelijkspel aankomen 
maar dankzij de gelukkige hand van captain Herber bij de loting won ook Star 3. In de 3de 
ronde verloor Star 1 na een matig begin enigszins onnodig van Crash. Star 3 speelde tegen 
Pegasus waarin veel (ex) internationals waren opgesteld en won verrassend met 150-149!! 
Pegasus tekende protest aan tegen een beslissing van de wedstrijdleider. Het protest ging 
over het bieden van 7♥ door Hagoort-Herber na een denkpauze. Pegasus won het protest en 
daardoor werd het contract veranderd in 6♥ +1 en verloren we dus uiteindelijk de 
wedstrijd.We zijn daarna in beroep gegaan bij de Commissie van Beroep. De Commissie van 
Beroep heeft op 21 mei jl. uitspraak gedaan en verklaart Star niet-ontvankelijk in haar 
beroep. Star 3 is hiermee uitgeschakeld voor de finale. De volledige uitspraak is op de Star 
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website te vinden. Het komend seizoen zullen we eerst de spelers vooraf peilen over 
beschikbaarheid alvorens we het aantal NBB-teams inschrijven. 

Externe viertallencompetitie 2014-2015 

In de Eerste Divisie zag het er naar uit dat Star 1 ging meedoen om promotie. De 19-1 
nederlaag op de een na laatste dag deed hen echter de das om. Star 1 (captain H. 
Willemsens) en Star 2 (captain Verburgh) zijn resp. geëindigd op de 7e en 9e plaats. Star 3 
(captain Kuijpers) en Star 4 (captain de Bruin) hebben het helaas niet kunnen redden en zijn 
gedegradeerd. 

In de Tweede Divisie groep 6 (Midden) handhaafde Star 6 (captain Winkel) zich met een 
negende plaats. Star 8 (captain Verwijs) en Star 9 (captain Schols) kwamen resp. 3 vip’s en 
10 vip’s te kort en degradeerden naar de hoofdklasse. In groep 5 (Rotterdam/Delft) leek Star 
7 (captain Leeuwenburgh) kansloos met nog enkele wedstrijden te gaan. In de laatste vier 
wedstrijden scoorden ze echter 55 vip’s en werden uiteindelijk 7de. Star 5 (captain Franken) 
behaalde de derde plaats in groep 3 (Noord-Holland).  

Al met al een zeer magere oogst in de landelijke viertallencompetitie. Komend seizoen heeft 
Star nog twee teams in de Eerste Divisie en vijf teams in de Tweede Divisie. 

Opstelling externe viertallencompetitie 2015-2016 

De selectiecommissie is druk bezig geweest met de invulling van de teams in de Eerste 
Divisie (2 teams) en Tweede Divisie (5 teams) voor het komende seizoen 2015-2016. Paren 
(en invallers), die het afgelopen seizoen in Star 1 t/m 7 speelden, hebben een e-mail 
gekregen over hun ambities/wensen voor partner/nevenpaar voor het komende seizoen. Ook 
op onze website heeft deze informatie gestaan zodat ook overige spelers, die in aanmerking 
willen komen, konden reageren. Men kon zich per paar of per team aanmelden.  

Ook dit jaar hebben weer diverse wisselingen in partnerships plaatsgevonden en hebben 
nogal wat spelers zich met een nieuwe partner aangemeld. Voor de Eerste Divisie gaat onze 
voorkeur uit naar teams met drie paren. De selectiecommissie verwacht in juni de opstelling 
van alle zeven teams aan de spelers bekend te maken. Daarna komt deze informatie ook op 
onze website. 

Indeling van de teams 2014-2015 

Voor de Tweede Divisie kon men tevens opgeven of men in een andere groep wil spelen. 
Afgelopen seizoen speelden Star 7 in groep 5 (Rotterdam/Delft) en Star 5 in groep 3 (Noord-
Holland). Voor komend seizoen hebben we aan de NBB gevraagd één Starteam in te delen 
in groep 3 Noord-Holland en één team in groep 4 Leiden/Den Haag. Na 1 juni ontvangen we 
bericht over de indeling van de teams en rond 1 juli bericht over de speeldata. 

Training  

De selectiecommissie onderzoekt nog de mogelijkheid om voorafgaande aan het komende 
seizoen enkele specifieke trainingen te houden. Gedurende de zomercompetitie kunnen op 
de clubavonden 4, 11 en 18 augustus de paren van Eerste en Tweede Divisie niveau (en 
hoger) in een aparte groep Butler spelen. 
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Begeleiding  

Alle teams uit de Eerste en Tweede Divisie kiezen zelf een captain. Desgewenst kan de 
selectiecommissie hierbij helpen. Een captain kan een speler van een team of een non-
playing captain zijn. Een captain kan meerdere teams begeleiden.  

Contact 

De selectiecommissie heeft onderling zeer frequent contact via e-mail, telefoon, 
vergaderingen  en gesprekken thuis en op de clubavonden. Via de website informeren we de 
leden regelmatig. We streven naar een grote openheid naar de leden en een zo transparant 
mogelijke werkwijze. 

 
8. Verslag van het Protestcomité 2014-2015 
 
In de verslagperiode werd het protestcomité getroffen door het overlijden van Chris ten Kate. 
Hij was jarenlang een belangrijk lid van het comité.  Zijn kennis, ervaring en persoonlijkheid  
hebben zeker bijgedragen aan het goede functioneren van het comité in de voorgaande 
jaren. 
Na enig zoeken hebben we gelukkig wel twee nieuwe leden mogen verwelkomen in het 
comité: Niels de Bruin en Reggie Schouten. Het comité bestaat nu totaal uit vier personen. 
De overige leden (Martin Bootsma en Frans Lejeune) zijn gebleven. 
Het afgelopen jaar zijn uiteindelijk vier zaken behandeld door het protestcomité. Drie van de 
vier protesten werden afgewezen, waarbij in twee gevallen zelfs het protestgeld werd 
ingehouden. Slechts één protest werd gedeeltelijk toegekend.  
Het protestcomité heeft de indruk dat spelers soms te lichtzinnig besluiten in protest te gaan. 
Het behandelen van een protest kost veel tijd van zowel de wedstrijdleider als het 
protestcomité. Een protest heeft  alleen zin als goede argumenten gegeven worden. Ook in 
de landelijke competities heeft Star afgelopen seizoen meerdere protesten ingediend en die 
protesten zijn allen afgewezen.  
Enkel in protest gaan omdat men het niet eens is met de genomen beslissing zonder 
inhoudelijke onderbouwing, zal in principe leiden tot afwijzing van het protest en tot 
verbeurdverklaring van het protestgeld. Wij adviseren de spelers daarom om voordat ze in 
protest gaan daar beter over na te denken en bij twijfel kan een protest beter achterwege 
gelaten worden. 
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9. Voorgesteld speelprogramma 2015-2016 
 
Het wordt een gunstig jaar, Kerst(avond) en oud en nieuw vallen komend jaar niet op een 
dinsdag! De TC stelt voor om alle Howell en Butlercompetities over 7 avonden te laten lopen.  
Het seizoen zal geopend worden op dinsdag 1 september met een Topintegraal.   
 

23-jun Zomer 1 
 

22-dec TI-3 Kerstdrive 

30-jun Zomer 2 
 

29-dec TI-4 Oudjaar 

7-jul Zomer 3 
   14-jul Zomer 4 
 

5-jan Howell 1.1 

21-jul Zomer 5 
 

12-jan Howell 1.2 

7-sep Zomer 6 
 

19-jan Howell 1.3 

4-aug Zomer 7 
 

26-jan Howell 1.4 

11-aug Zomer 8 
 

2-feb Howell 1.5 

18-aug Zomer 9 
 

9-feb Howell 1.6 

25-aug Finale Zomer 
 

16-feb Howell 1.7 

   

23-feb TI-5 Crocus 

30-aug Star Grand Café Tour 
   1-sep TI-1 Openingsdrive 1-mrt Butler 2.1 

   
8-mrt Butler 2.2 

8-sep Viertallen 1 
 

15-mrt Butler 2.3 

15-sep Viertallen 2 
 

22-mrt Butler 2.4 

22-sep Viertallen 3 
 

29-mrt Butler 2.5 

29-sep Viertallen 4 
 

5-apr Individueel 

6-okt Viertallen 5 
 

12-apr Butler 2.6 

13-okt Viertallen 6 
 

19-apr Butler 2.7 

20-okt TI-2  Herfst 
   27-okt Finale Viertallen 
 

26-apr Howell 2.1 

   

3-mei TI-6 Voorjaar 

3-nov Butler 1.1 
 

10-mei Howell 2.2 

10-nov Butler 1.2 
 

17-mei Howell 2.3 

17-nov Butler 1.3 
 

24-mei Howell 2,4 

24-nov Butler 1.4 
 

31-mei Howell 2.5 

1-dec Butler 1.5 
 

7-jun Howell 2.6 

8-dec Butler 1.6 
 

14-jun Howell 2.7 

15-dec Butler 1.7 
   

   

21-jun Jaarvergadering 
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10. Jaarrekening 2014/2015 en budget 

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE BEGROTING

2014/2015 2014/2015 2015/2016

INKOMSTEN

contributies 23.000,00 22.984,00 25.280,00

rente baten 450,00 413,23 400,00

zomercompetitie 250,00 340,00 0,00

overige opbrengsten 400,00 108,00 100,00

subsidie 1.000,00 0,00 0,00

lustrum 0,00 0,00 0,00

Star Grand Café Toer 350,00 398,00 350,00

------------------+ --------------------+ ------------------+

TOTAAL OPBRENGSTEN 25.450,00 24.243,23 26.130,00

UITGAVEN

NBB contributie 3.800,00 3.885,85 3.900,00

zaalhuur Den Hommel 8.750,00 8.956,94 9.000,00

viertallen (incl zaalhuur) 2.250,00 1.854,79 1.900,00

prijzen 1.500,00 70,00 100,00

clubwedstrijden 3.500,00 3.819,20 3.800,00

bekerwedstrijden 500,00 198,79 500,00

Bestuurskosten 200,00 172,02 200,00

attenties 600,00 218,62 400,00

materiaal 800,00 672,30 800,00

meesterpunten 300,00 227,27 350,00

STAR Website 80,00 81,35 80,00

zomercompetitie 250,00 340,00 0,00

overige kosten 200,00 0,00 100,00

Trainingen 1.000,00 1.098,97 1.000,00

activiteiten commissie 0,00 1.731,43 2.000,00

lustrum 0,00 0,00 0,00

Star Grand Café Toer 0,00 50,00 0,00

------------------+ --------------------+ ------------------+

SUBTOTAAL 23.730,00 23.377,53 24.130,00

VOORZIENINGEN

Delta SCGT reserve 0,00 -1.300,00 0,00

donatie lustrum reserve 2.000,00 2.000,00 2.000,00

donatie investeringsfonds -140,00 0,00 0,00

------------------+ --------------------+ ------------------+

TOTAAL KOSTEN 25.590,00 24.077,53 26.130,00  
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is licht positief: € 165,70. 
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Toelichting balans: 
 
De overige vorderingen betreft de vooruitbetaalde zaalhuur alsmede de € 54,- die ik verkeerd 
had overgemaakt. Die is door de ontvanger geretourneerd in April. 
 
Ik heb de waarde SGCT rekening apart genoemd, die stond hiervoor in het kopje overige 
vorderingen en heb de balans van het vorig jaar “restated” conform die logica. 
 
De SGCT reserve is de vorige reserve, minus de € 1300,- die we hebben afgeroomd en 
minus het licht-negatieve resultaat over de SGCT van augustus 2014.  

 
 


