
 

 

Notulen Bestuursvergadering 11 februari 2016 
Aanwezig: Willem Jan van Rooijen (vz), Felix Ophorst (secr), Jaap Hazewinkel (pennm), 
Huub Schols (technische zaken) 
Afwezig: Marlies Stam 
 

1. Opening 

WJ heet iedereen welkom, er zijn geen ingekomen stukken. 
 

2. Notulen bestuursvergadering mei 2015 
Geen opmerkingen. Felix laat ze op de site zetten. 
 

3. Notulen ALV juni 2015 
De Kascommissie bestaat thans uit Rik en Toine. Bij de ’eregalerij’ op de site moeten nog 
foto’s komen, WJ zorgt daar voor. Felix laat de notulen op de site zetten. 
 

4. Ledenadministratie 
Geen nieuws, het aantal leden is stabiel, tussen de 220 en 225. 
 

5. TC 
- De kaarten raken op, eind van dit jaar moeten er nieuwe komen. Het gaat om 

ongeveer 1.000 stocks per jaar. Geen probleem, daar is voldoende budget voor. De 
TC dringt aan op goede kwaliteit i.v.m. de schudmachine, dit is akkoord. Terzijde: als 
er een sponsor kan worden gevonden, zou dat prettig zijn. 

- Het sponsortoernooi (Jeroen Kraan) is van de baan. 
- BCO is geen mede-eigenaar van de schudmachine. 
- De TC stelt voor op de zomercompetitie per avond wijn aan de winnaars uit te reiken. 

Bij een opkomst groter dan 30 paren 4 flessen i.p.v. 2.  De finale avond vervalt, mede 
omdat de topparen niet meedingen maar apart oefenen. Dit is akkoord. Huub meldt 
dit aan de TC. 

 
6. SC 
- Het is Huub tot nu toe niet gelukt om met de voltallige commissie van gedachten te 

wisselen.  
- Het bestuur vindt de communicatie van de commissie een punt van aandacht, met 

name als er mensen teleurgesteld worden. Als iemand niet of niet in zijn team of 
klasse van voorkeur wordt ingedeeld, zou de commissie altijd persoonlijk contact 
moeten opnemen om dit te melden en toe te lichten. De indruk bestaat dat dit niet in 
alle gevallen gebeurt. Willem Jan bespreekt dit met Ed zodra zij allebei op de club 
aanwezig zijn. 

- Tijdens de zomeravond heeft er overleg over de spellen plaatsgevonden tussen de 
topparen. 

- In september heeft Henk Willemsens drie trainingen verzorgd. Huub vraagt Henk een 
lijstje van deelnemers en om zijn (Henks) ervaringen en eventuele adviezen op 
papier te zetten. De deelnemers zullen via de mail worden benaderd met een korte 
enquête over hun ervaringen. Huub verzorgt dit en stelt Henk hiervan op de hoogte 
(inclusief kopie vragenlijstje). 

- Vorig jaar was tamelijk rampzalig en er bleek een (te) grote discrepantie tussen de 
doelstellingen van de commissie en het eindresultaat. Het is staand beleid van Star 
om geen spelers te betalen of op te stellen die niet ook op de clubavond aanwezig 
zijn. Gegeven de kleiner geworden MK en het spelen van een aantal gesponsorde 
teams daarin, is het niet reëel om een permanente plek in de MK voor Star als 
doelstelling te hebben. De SC zou haar activiteiten en doelen wellicht beter in 
hoofdzaak kunnen afstemmen op de 1e en 2e divisie. Huub overlegt dit met de 
commissie. 

 



 

 

7. SGCT 
- De commissie is er op gewezen dat zij als enige met elkaar gaan eten ten laste van 

het budget. Geen enkel ander lid van Star in bestuur of commissies wordt betaald of 
gaat uit eten. De commissie hecht hier echter zeer aan. Het bestuur gaat er na enig 
beraad mee akkoord, maar dringt wel aan op matigheid. Jaap meldt dit aan de 
commissie.  

- Jaap vraagt de financiële verantwoording van afgelopen jaar op. 
- Jaap vraagt de commissie ook of ze in het verband met het lustrum in 2017 iets 

extra’s of ‘speciaals’ kunnen verzinnen.  
 

8. Financiën 
Er zijn geen bijzonderheden, alles verloopt op schema en volgens budget. 
 

9. Kerstdrive 
De kosten vielen mee, ook door het genereuze gebaar van Hans Kreuning om gratis wijn ter 

beschikking te stellen. De bijdrage van de leden (35 euro) wordt door het bestuur niet als te 

hoog ervaren. 

 
10. Lustrum 
- Haast is geboden, er heeft zich tot nu toe 1 lid voor de commissie gemeld, maar die 

wil geen leidende rol spelen. Jaap zal het bestuur vertegenwoordigen. Er worden een 
aantal suggesties voor commissieleden geleverd, die Jaap zal benaderen. Ook zal hij 
aan iedereen die mee wil doen, vragen of zij zelf nog suggesties hebben voor 
medeleden. Die worden dan in principe gehonoreerd. Ook zal Jaap aan Marlies 
vragen of zij nog suggesties heeft. 

- De formule van de vorige keer is matig bevallen en wordt niet doorgezet. Er zullen 
meer leden van andere verenigingen worden uitgenodigd. 

- Als er half maart nog geen voldoende bezetting is, zal WJ op een clubavond het 
probleem melden. Het kan toch niet zo zijn dat Star het lustrum ongemerkt laat 
passeren? 

 
11. Incidenten 
- Het bestuur besprak enige recente incidenten op clubavonden. Inmiddels is met alle 

betrokken personen contact geweest. Het is niet zo dat de TC in alle gevallen dit 
soort zaken moet afhandelen. Het bestuur is de ultieme instantie waar betrokkenen in 
een conflictsituatie zich op kunnen beroepen. Voordat het zover komt, zal het bestuur 
indien nodig (de arbiters en/of spelers komen niet tot een bevredigende oplossing) 
een bemiddelaar aanstellen. Deze ‘mediator’ wordt per geval aangezocht om de 
schijn van partijdigheid te vermijden.  

- WJ zal de arbiters feedback leveren en hen nog eens wijzen op de mogelijkheden die 
ze reglementair hebben om gedrag dat niet door de beugel kan te bestraffen met een 
minscore. Hij zal hen –wellicht ten overvloede- vragen om bij een slechte sfeer aan 
tafel voordat zij tot arbitrage overgaan eerst te proberen de gemoederen tot bedaren 
te brengen. Ook zal hij hen suggereren om bij dreigende onmin of een slechte sfeer 
de betrokkene(n) even apart te nemen. Dit alles geldt natuurlijk in het bijzonder als zij 
zelf het onderwerp van onheus gedrag dreigen te worden.  

  



 

 

12. Vertrek Huub 
Om diverse redenen zal Huub zijn lidmaatschap per komend boekjaar beëindigen. Er 
passeren een handvol mogelijke opvolgers in het bestuur de revue. WJ zal hen benaderen. 
Hij kondigt tevens aan dat hij bij zijn eerstkomende reguliere datum van aftreden (ALV 2018) 
zijn voorzitterschap zal neerleggen. 
 

13. Rondvraag 
- Huub wordt bedankt voor de prettige samenwerking. 
- De volgende bestuursvergadering wordt gepland op 28 april 2016. Daarvoor zullen 

Marc (vz TC) en Ed (vz SC) worden uitgenodigd. Felix zal hen alvast benaderen. 
Mocht een van beiden op die datum niet kunnen, is 12 mei de uitwijkdatum. 
 

Actiepunten 
WJ 

- Zorgt ervoor dat er foto’s bij de ‘eregalerij’ op de site komen 
- Bespreekt met Ed (SC) het punt van de communicatie 
- Overlegt met de arbiters naar aanleiding van de recente incidenten 
- Benadert mogelijke opvolgers van Huub in het bestuur 

Felix 
- Laat notulen BV mei 2015 en ALV juni 2015 op de site zetten 
- Nodigt Marc en Ed uit voor de BV van 28 april 2016 

Huub 
- Meldt de TC dat het bestuur akkoord gaat met hun voorstellen en ideeën 
- Bespreekt met de SC de visie van het bestuur op de wedstrijddoelstellingen van Star 
- Neemt contact op met Henk Willemsens vraagt naar zijn erveringen en eventuele 

adviezen, verzoekt om een lijst van de deelnemers aan de training en verzorgt een 
korte enquête onder hen 

Jaap 
- Overlegt met de SGCT 
- Benadert mogelijke kandidaten voor de lustrumcommissie en raadpleegt hierover ook 

Marlies nog even 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


