
 

 

Notulen Bestuursvergadering 7 mei 2015 
Uitgenodigd zijn TC Marc Kuijpers, Selectiecommissie Ed Franken  
 
Aanwezig: Willem Jan van Rooijen (vz), Felix Ophorst (secr), Jaap Hazewinkel (pennm), 
Huub Schols (technische zaken), Marlies Stam, Ed Franken (SC), Marc Kuijpers (TC) 
Afwezig: - 
 
Het eerste deel van de vergadering wisselen we van gedachten met Marc en Ed. 
Felix meldt voorafgaand aan de vergadering dat de deadline voor kopij voor het jaarverslag 
ALV 26 mei is. Mensen die commissieleden benaderen met het verzoek een verslag te 
maken, worden verzocht dit nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. 
 

1. Opening 
WJ heet iedereen welkom, in het bijzonder Ed en Marc. 
 

2. TC 
Marc zal op tijd zorgen voor een verslag van de TC voor het jaarverslag. Hij meldt dat: 

- de bonus/malusregeling goed loopt 
- de uitslagenservice via de NBB eveneens voldoet, er zijn enige problemen geweest 

omdat de NBB van provider was gewisseld, maar die zijn inmiddels opgelost 
- de opkomst sterk wisselend is, maar niet opvallend anders dan vorige jaren 
- dit jaar iedere competitie 7 weken besloeg, het voorstel is om dit komend jaar zo te 

houden, de zomercompetitie wordt dan 1 week ingekort; het bestuur gaat akkoord 
- een paar dat 3x afwezig is, kan niet meer promoveren, dit zal worden vermeld in het 

verslag van de TC 
- een combipaar altijd voor beider punten speelt, een A+B speler speelt in A, B+C in B 

en C+D in C, A+C of A+D speelt in de B-lijn  
- de techniek (kastjes, PC, schudmachine) prima functioneerde 
- de TC constateert dat er afgelopen seizoen relatief vaak is geprotesteerd tegen 

arbitrale beslissingen, hij zal overleggen met de Protestcommissie (bestaande uit 
Frans Lejeune, Niels de Bruyn, Reggie Schouten en Martin Bootsma) en aandringen 
op het vaker inhouden van het protestgeld bij een verloren protest. 

Het bestuur: 
- vraagt Marc om aan de PC om een notitie te verzoeken over het traject van en de 

gang van zaken bij de behandeling van een protest (dit kan soms enige weken duren) 
en die op de website te plaatsen. Ed zal die notitie onder de aandacht van de 
captains van de selectieteams brengen. 

- verzoekt Marc om de invallersregeling in het competitiereglement te verduidelijken: 
niet-leden mogen maximaal 2x per serie invallen. De toevoeging ‘met dezelfde speler’ 
wordt geschrapt omdat die onduidelijkheid schept. Zoals het er staat kan een niet-lid 
een onbeperkt aantal malen invallen, als die met steeds wisselende mensen speelt. 

- dankt de TC voor haar inspanningen en spreekt haar waardering uit over hun 
functioneren. 

  



 

 

3. SC 
Ed heeft een conceptverslag geleverd, waarop het bestuur inhoudelijk geen commentaar 
heeft. De definitieve versie zal hij zo laat mogelijk (met in acht name van deadline) maken, 
om zoveel mogelijk de actualiteit mee te kunnen nemen. 

- Voor de NBB-beker schreven we zoals meestal 3 teams in, gegeven de relatief korte 
voorbereidingstijd waren een aantal spelers niet beschikbaar en moesten we 1 team 
terugtrekken. Volgend seizoen zal de SC hier extra aandacht aan schenken. 

- De bezetting van de 2e divisieteams is bijna rond en komt op de site zodra die 
definitief is. Er zijn voldoende paren beschikbaar, naar verwachting zullen enige 
paren worden teleurgesteld. De SC geeft de voorkeur aan ingespeelde paren met 
een bewezen track record, nieuwe paren moeten zich eerst maar ‘bewijzen’ in de 
clubcompetitie. 

- De SC zal de NBB voorstellen om 1 2e divisieteam in het district Den Haag op te 
stellen en 1 team in de regio Amsterdam, de overige 3 teams spelen dan in de regio 
Utrecht. 

- De SC heeft afgezien van het laten geven van trainingen. 
- Er zijn geen non playing captains aangewezen, als een team met een voorstel 

daarvoor komt, zal dat in principe worden gehonoreerd.  
 
Het bestuur vraagt de SC om te kijken of er toch enige vorm van training kan worden 
georganiseerd. 
Huub merkt op dat naar zijn ervaring een npc toch erg nuttig kan zijn voor een team. Ed 
beaamt dat, eveneens sprekend uit eigen ervaring, maar er zijn niet of nauwelijks mensen te 
vinden die bereid zijn om bij alle wedstrijden van een team aanwezig te zijn. Bovendien zijn 
alle selectieteams mondig en capabel genoeg om een goede captain aan te stellen. 
Huub vraagt om voor SC-vergaderingen uitgenodigd te worden en een kopie van de notulen 
te mogen ontvangen. Ed zegt dit toe. 
Het bestuur spreekt haar waardering uit voor het opereren van de SC in de soms lastige 
materie, omdat haar beslissingen uiteindelijk alle spelers raken. 
 

4. Ingekomen stukken 
Geen 
 

5. Notulen  
- BV 24 april 2014 geen commentaar, vastgesteld. BV 4 februari 2015: WJ zorgt voor 

een aanvulling m.b.t. de Lustrumcommissie. Huub zorgt voor een oproep op de site. 
De notulen worden vastgesteld. 

- Ook de verslagen van de ALV juni 2014 en de extra ALV augustus 2015 
(contributieverhoging) worden goedgekeurd en vastgesteld.  

- WJ zorgt dat e.e.a. op korte termijn op de site komt.  
- De feestcommissie bestaat uit Tineke van Heck en Hans Habbe Jansen. WJ zal hen 

verzoeken om een stukje voor het jaarverslag te leveren. 
- Wedstrijd met als doel onderwijs aan hoogbegaafde jongeren te bevorderen (lees: 

jeugdbridge te promoten). Dit is een voorstel van Jeroen Kraan. De NBB steunt het 
initiatief, maar wil niet dat het onder haar auspiciën wordt georganiseerd. Wel zal zij 
waarschijnlijk speelruimte beschikbaar stellen en kunnen haar communicatiekanalen 
worden gebruikt. Star heeft haar medewerking toegezegd (leveren arbiter,  
wedstrijdmateriaal, enz.). Het bestuur denkt dat het aantal deelnemers waarschijnlijk 
zal tegenvallen. De gekozen datum (3 oktober) valt midden in de start van het 
competitieseizoen en de animo om deel te nemen aan parendrives of 
viertallenwedstrijden loopt al jaren terug. Overigens kan een parenwedstrijd volgens 
het bestuur meer deelnemers verwachten dan viertallen (voorstel Jeroen). Het 
inschrijfgeld zal normaal zijn, maar er komt een sponsor-opslag voor het goede doel. 

  



 

 

6. Ledenadministratie 
Marlies meldt dat er op dit moment 219 leden zijn. Zij zal een overzicht maken voor het 

jaarverslag en dit aan Felix mailen. 
 

7. Financiën 
Jaap heeft de stukken toegeleverd en deze worden ongewijzigd goedgekeurd. Felix zal ze in 

het jaarverslag opnemen. 
 

8. SGCT 
De commissie bestaat uit Mariëtte Vogelaar, Gonnie Bonfrère, Maria Mens, Cor Hulspas en 
Jan Meijer. Contactpersoon vanuit het bestuur is Huub. Dit jaar werd voor het eerst sinds 
jaren een negatief saldo geboekt. Het bestuur verzoekt Huub om met de commissie te 
bespreken dat de arbiter(s) worden betaald volgens de geldende normen en aan te dringen 
op soberheid in de uitgaven voor de commissie zelf. Dit is bijvoorbeeld de enige commissie 
die collectief is gaan eten ten laste van haar budget. 
 

9. Agenda en timing ALV 
De ALV is op 16 juni. Felix zal zorgen dat per omgaande de agenda en de uitnodiging op de 

site komt, inclusief een verzoek aan leden om desgewenst agendapunten in te dienen. Zoals 
eerder vastgesteld zorgt WJ dat notulen van de 2 afgelopen ALV’s op de site komen. Felix 
zorgt ervoor dat het jaarverslag rond 1 juni op de site komt. 
De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen ALV juni 2014 en ALV augustus 2015 
4. Verslag secretaris 2014-2015 
5. Verslag Penningmeester 2014-2015 
6. Verslag Kascommissie 2014-2015 
7. Begroting 2015-2016 
8. Verslag Ledenadministratie en criteria voor kandidaat leden 
9. Samenstelling bestuur 2015-2016 en rooster van aftreden 

Voorzitter: Willem-Jan van Rooijen    2016 
Secretaris: Felix Ophorst   2017 
Penningmeester: Jaap Hazewinkel  2015 (moet worden herkozen) 
Technische zaken: Huub Schols  2017 
Lid: Marlies Stam    2015 (moet worden herkozen) 

10. Verslag TC 2014-2015 
11. Voorstel competitiereglement 2015-2016 TC 
12. Voorstel speelschema 2015-2016 TC 
13. Verslag Selectiecommissie 2014-2015 
14. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd in 2014-2015  
15. Door leden ingebrachte agendapunten 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 

 
10. Rondvraag en sluiting 

 WJ zorgt dat Felix op de site weer wordt gelinkt als secretaris. 
 
  



 

 

Actiepunten 
WJ 

- Notulen BV april 2014 en aangepaste notulen BV februari 2015 op site 
- Plaatsing van verslag ALV juni 2014 en augustus 2015 op site 
- Verzoek aan Feestcommissie om een verslag te leveren voor het jaarverslag 
- Link op site naar Felix als secretaris herstellen 
- Notitie PC op site 
- Competitiereglement 2015-2016 op site 
-  

Felix 
- Opnemen financiële stukken in jaarverslag 
- Samenstelling jaarverslag en plaatsing op site rond 1 juni 
- Uitnodiging voor ALV op site op korte termijn 

 
Huub 

- Oproep op site voor toetreding tot Lustrumcommissie 
- Overleg met commissie SGCT 

 
Marlies 

- Overzicht ledensamenstelling voor jaarverslag 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


