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Verslag Algemene Ledenvergadering BC Star 16 juni 2015 
 
Aanwezig zijn 36 leden, inclusief de 5 leden van het bestuur. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Bericht van verhindering: Hans Bouman, Leon Bijnsdorp, Helen Buth, Piet Dekker, Daniëlle 
en Rik Dix, Machteld Giesbers, Hans Habbe Jansen, Louk Herben, Gerard en Sary Hilte, Jan 
Hofman, Jan Meijer, Reggie Schouten, Yvonne Silbernberg, Jan Thesingh. 
Een mail van Toine van Hoof over contributieverhoging en trainingen wordt behandeld onder 
punt 7. 
 
3. Notulen ALV 14 juni 2014 en 26 augustus 2015 
Op pagina 4 van de notulen uit 2014 wordt gesproken van Henk Barneveld. Dit moet 
natuurlijk zijn Barreveld. Verder worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Verslag secretaris 
Bij dit punt worden meegenomen het verslag van de Star Grand Café Tour, de Franz zür 
Lage trofee en de Feestcommissie. Alle verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Verslag penningmeester. 
Aan de inkomstenkant is een gat gevallen door het vervallen van de subsidie van de 
gemeente Utrecht. De reserves van de SGCT waren hoog en zijn afgeroomd. Aan de 
uitgavenkant is meer geld gegaan naar de activiteitencommissie voor de organisatie van de 
Kerstdrive, inclusief diner. De balans toont een gezonde financiële positie. 
Het verslag wordt onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Verslag Kascommissie 

Rik leest de volgende verklaring voor: ‘De kascontrolecommissie, bestaande uit Rik 
Doodkorte en Hans Verveer, heeft op 7 juni 2015 de jaarstukken 2014-2015 van onze 
bridgevereniging gecontroleerd. Het verenigings- c.q. boekjaar liep van 1 april 2014 tot en 
met 31 maart 2015. Zij heeft het jaarverslag en de onderliggende stukken aan controle 
onderworpen. Zij is ervan overtuigd dat alle documenten aan haar ter inzage zijn voorgelegd. 
De penningmeester heeft het advies om toezicht te houden op de financiën van de Star 
Grand Café Tour opgevolgd. Zij is tot de conclusie gekomen, dat het door de 
penningmeester aan haar voorgelegde verslag een juiste weergave is van hetgeen in het 
jaar 2014-2015 financieel is geschied. Zij meent derhalve dat de gepresenteerde winst- en 
verliesrekening correct is en dat de vermogenspositie van de vereniging adequaat is 
weergegeven. De kascontrolecommissie stelt de Algemene Vergadering van Bridge Club 
Star daarom voor het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2014-2015.’ 
Onder applaus en dankzegging wordt deze verklaring akkoord verklaard. 
 
7. Begroting 
Bij dit punt wordt de mail van Toine meegenomen. De contributieverhoging (€ 12,- per jaar 
per lid) is immers in de begroting meegenomen. De penningmeester meldt dat veel min of 
meer gelijk blijft. De kosten hebben wel een lichte neiging tot stijgen, de subsidie is zoals 
gezegd komen te vervallen en we hebben voor de activiteitencommissie opnieuw een hogere 
bijdrage opgenomen om de Kerstdrive te kunnen herhalen in de opzet van vorig jaar. Toine 
krijgt het woord. Hij stelt dat de contributieverhoging is voorgesteld omdat het bestuur geen 
zinvolle bezuinigingen ziet. Hij wel: de trainingen zijn duur en hebben naar gebleken is 
afgelopen jaar niet geleid tot goede resultaten. Waarom deze niet schrappen in plaats van 
een verhoging voor alle leden in te voeren? Overigens is hij niet principieel tegen een 
contributieverhoging. 
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De voorzitter: er spelen 2 zaken als de ALV de contributieverhoging zou afwijzen. Die 
behelst meer dan het dubbele dan voor trainingen is gebudgetteerd (€ 1.000,-). Dus naast al 
dan niet trainingen, als de ALV dit afwijst, komt onder meer de Kerstdrive in het geding. Star 
zou ook graag de reserve wat zien toenemen, die is de laatste jaren enigszins afgekalfd.  
Henk Willemsens is het niet eens met Toine: iedere sportclub kent trainingen, wat is daar 
vreemd aan? Er is ook zoiets als clubtrouw en teambuilding die het gevolg (kunnen) zijn van 
trainingen. En ja, trainingen zullen het ene jaar meer vruchten afwerpen dan het andere. 
Voorzitter: vraag 1 is of de ALV akkoord gaat met het feit dat we € 1.000,- reserveren voor 
trainingen. Een zeer grote meerderheid is akkoord. Ed Franken wijst er op dat een 
reservering nog niet betekent dat dit geld ook per se wordt uitgegeven. Marcel stelt dat het 
gaat om een serie trainingen.  
Voorzitter: gaat de ALV akkoord met de voorgestelde contributieverhoging? De vergadering 
is unaniem akkoord. 
 
8. Ledenadministratie 
De club is stabiel qua omvang, er waren eind april precies even veel leden als het jaar ervoor 
(222). De criteria voor nieuwe leden zijn ongewijzigd: 1e klasse of hoger. 
 
9. Samenstelling bestuur 
Aftredend zijn Marlies Stam en Jaap Hazewinkel, zij worden via applaus herkozen.  
 
10. Verslag Technische Commissie 

De voorzitter van de TC  merkt het volgende op. De TC bestaat uit 6 mensen en vergadert 
tweemaal per jaar. Op zich werkt dit prima, maar er is plek voor uitbreiding. De TC heeft het 
voornemen om het verstrekken van een ‘persoonlijke uitdraai’ direct na een speelavond te 
stoppen. Het betekent nogal wat werk en het blijkt dat veel uitdraaien niet worden opgehaald. 
Henk Willemsens en anderen protesteren: de uitdraaien zijn juist erg leuk en handig bij 
bespreking van de spellen aan de bar na afloop van een speelavond. 
De voorzitter, de discussie gehoord hebbende, stelt voor dat de TC de uitdraaien blijft 
verstrekken, maar alleen via persoonlijke benadering van de arbiter en er op te wijzen dat dit 
extra werk betekent. Mensen die de uitdraaien niet ophalen zullen door het bestuur hierop 
worden aangesproken. Ergo: het blijft gehandhaafd maar er wordt bewuster mee omgegaan. 
Hendrik Bijker vraagt of er niet eens kan worden nagedacht over een iets andere invulling 
van de zomercompetitie dan uitsluitend Butler. De TC zal dit meenemen. 
Henk Willemsens stelt dat het systeem van strafkorting voor afwezigheid niet erg inzichtelijk 
is en zelfs tot ongewenste verschuiving in de rangorde kan leiden. De voorzitter merkt op dat 
dit vorig jaar uitvoerig is besproken en dat er gegeven het verwerkingssysteem van de NBB 
weinig andere mogelijkheden zijn. We laten het zoals het is. 
Het verslag van de TC wordt onder applaus vastgesteld. 
 
11. Competitiereglement 2015/2016 
De datum op het document moet worden aangepast, er staat nog abusievelijk 2014/2015. De 
voorzitter van de TC licht het volgende toe. Er is een kleine wijziging / verduidelijking ten 
aanzien van de invallersregeling voor niet-leden: zij mogen per competitieserie maximaal 
tweemaal invallen. Dit geldt ook voor de Interne Viertallen.  
De omvang van de A-groep is vorig jaar verkleind, maar dit was geen doorslaand succes. 
Met name de laatste serie waren er nogal wat paren die niet meer meespeelden waardoor 
de groep soms wel erg klein uitviel. We draaien dit terug. 
Toine van Hoof: als een A-speler met een C-speler een combipaar vormt, spelen zij in de B-
groep (en B met D in de C groep). Maar hun score telt wel in hun eigen lijn. Dit kan leiden tot 
onverwachte ‘sprongen’ in het klassement. Is het niet logischer als men altijd in de groep van 
de hoogst geplaatste speelt? De TC stelt dat het afgelopen seizoen maar driemaal is 
voorgekomen dat er een combipaar van ‘ver uiteen liggende’ paren speelde, het zijn dus 
incidenten. Achterliggende gedachte is dat men de opkomst zoveel mogelijk wil bevorderen. 
Als een C-speler plotseling in de A-groep moet spelen, zal hij/zij wellicht liever niet komen. Er 
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wordt over gestemd en de vergadering is ongeveer 50-50. De regeling krijgt het voordeel van 
de twijfel en wordt gehandhaafd zoals voorgesteld. De TC houdt de ontwikkelingen in het 
oog. Het reglement wordt vastgesteld. 
 
12. Speelschema 
De voorzitter van de TC stelt dat in alle groepen de opkomst de laatste serie lager is dan 
eigenlijk wenselijk. De TC denkt na over een andere invulling voor volgend jaar (2016-2017), 
bijvoorbeeld Patton. Suggesties van leden zijn welkom. Het speelschema wordt vastgesteld. 
De voorzitter neemt bij dit punt het verslag van de Protestcommissie mee en wijst er op dat 
deze commissie wat strenger dan voorheen zal omgaan met het retourneren van 
protestgeld. Dit omdat de meerderheid van protesten wordt verworpen. 
Het speelschema wordt vastgesteld. 
 
13. Selectiecommissie 

De voorzitter van de Selectiecommissie stelt dat er gegeven de deadline voor het verslag 
wat aanvullingen zijn. Inmiddels is de samenstelling van de 1e en 2e divisieteams bekend en 
op de website gepubliceerd. Ook is duidelijk welke teams in welke regio zullen uitkomen. 
Ook dit staat op de website. 
Hij komt nog even terug op de trainingen van afgelopen jaar. Die zijn zoals werd verzocht 
geëvalueerd en men was vrijwel unaniem zeer positief. De Selectiecommissie was in de 
veronderstelling dat er dit jaar geen budget voor trainingen zou zijn, maar op de onlangs 
gehouden bestuursvergadering hoorde zij dat dit wel het geval was. Sterker, het bestuur 
vroeg de commissie om wel degelijk weer trainingen te organiseren. Twee jaar geleden 
verzorgde Henk Willemsens de trainingen, afgelopen jaar Marcel Winkel. Dit seizoen heeft 
de commissie Henk gevraagd om de trainingen weer te verzorgen. De trainingen zijn 
bedoeld voor teams 1 t/m 7 (1e en 2e divisie) met mogelijke aanvulling van spelers van 
ongeveer vergelijkbaar niveau. 
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. 
 
14. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd 

De voorzitter gaat naar aanleiding van dit punt even in op een voorstel om het beleid ten 
aanzien van de bekerwinnaars te wijzigen. Gegeven de slechte staat van sommige bekers 
en de volheid daarvan is het duur en soms niet meer doenlijk er nieuwe namen op te 
graveren. Het bestuur stelt voor om bekerwinnaars te eren met een foto en prominente 
vermelding op de website. De vergadering gaat akkoord.  
Dit jaar wil het bestuur vooral Ed Franken bedanken voor zijn inspanningen voor Star. Niet 
alleen is hij voorzitter van de Selectiecommissie, hij organiseert ook het Franz zür Lage 
toernooi (individueel) en woont namens Star vergaderingen van de NBB bij. Applaus. 
 
15. Ingekomen agendapunten van leden 
Geen 
 
16. Rondvraag 
Hans Verveer en Rik Doodkorte: de leden van de Kascommissie zouden eigenlijk vaker 
moeten rouleren. Dit om te hechte banden tussen controleurs (de commissie) en 
gecontroleerde (de penningmeester) te voorkomen. Het bestuur is het daarmee wel eens. 
Toeval of niet, twee leden van de commissie, Rik Doodkorte en Peter van der Voorden,  
geven aan komend jaar niet meer beschikbaar te zijn. Toine van Hoof is bereid om zitting te 
nemen in de commissie, wat onder applaus wordt geakkordeerd.  
Rik Doodkorte vraagt zich af of niet iedere speelavond 1 spel grondig zou kunnen worden 
geanalyseerd op de website (bieden en spelen). Doel: het verhogen van inzicht en spelpeil. 
Daar zou wat hem betreft best een vergoeding tegenover mogen staan. De huidige 
publicaties in Star Magazine online leggen toch wat meer de nadruk op de gezelligheid en 
wat er zoal gebeurt aan tafel. Het bestuur zal dit voorstel overwegen. De voorzitter nuanceert 
de opmerking ten aanzien van Star Magazine online: daar valt –zeker voor de spelers uit 
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lagere groepen dan de A-lijn- beslist het nodige van op te steken. Hij maakt van de 
gelegenheid gebruik om alle auteurs te bedanken, speciaal in de persoon van Peter 
Bosman, hoofd- en eindredacteur. 
Ed Franken wil graag zijn dank uitspreken aan de TC, Henk Barreveld (beheerder website), 
de Feestcommissie (Kerstdiner) en het bestuur voor het vele werk dat zij hebben verzet. 
Applaus. 
 
17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 
  
 
 
  
 
 
 
  


