
Notulen Bestuursvergadering 20 februari 2017 
Aanwezig: WillemJan van Rooyen (vz), Felix Ophorst (secr), Jaap Hazewinkel (pm), Marc 
Kuijpers (TC), Marlies Stam   
 

1. Opening / ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 

2. Verslag BV 11 februari en 28 april 2016 
Het verslag van 11 februari wordt goedgekeurd. Felix Zorgt dat het op de site komt. Van 28 
april is geen verslag, alles wat is besproken is op de ALV van juni behandeld. Felix verzorgt 
een mededeling daarover. 
 

3. Verslag ALV juni 2016 (ontbreekt nog) 
WJ zal dit verslag alsnog maken, uiterlijk binnen 2 weken, daarna is er 1 week voor 
commentaar en verwerking daarvan, waarna het op de site wordt gezet. 
  

4. Ledenadministratie 
Star heeft op dit moment 226 leden. Dat is stabiel t.o.v. vorige perioden. WJ levert voor 
volgende BV aan Marlies een grafiek van leden ingedeeld naar leeftijd en naar sexe, wat zij 
kan gebruiken voor het jaarverslag. 
 

5. Financiën 
De huidige stand van zaken toont geen bijzonderheden of zaken die aandacht vergen. 
 

6. Technische Commissie 
De zomerdrives van 2016 zijn als proef een maand gespeeld verdeeld naar sterkte: 2e divisie 
en hoger resp. HK en lager. Het voorstel van de TC is om dit onderscheid vanaf 2017 voor 
de gehele periode in te voeren, o.a. om de animo voor de spelers uit hoogste teams te 
bevorderen en om het voor eventuele nieuwe leden (die in het algemeen het niveau 2e 
divisie niet halen) aantrekkelijker te maken om in de zomer kennis te komen maken.. Het 
bestuur is akkoord. 
 

7. Selectiecommissie 
Het bestuur is niet 100% gelukkig met de gemaakte keuzes en de resultaten daarvan. Eén 
van de uitgangspunten was het bereiken van de sterkste opstelling in de hoogste teams. Dit 
lijkt niet altijd gelukt, soms heeft het er de schijn van dat de hoogste teams zichzelf 
samenstellen. Er opereerde een 9-mans team dat kansloos gegradeerde en wat in de lagere 
regionen (HK) indirect ook een plaats kostte. De vraag is of de ‘knip’ niet hoger gelegd moet 
worden (SC alleen voor teams 1e divisie en hoger) of dat we terug moeten naar een integrale 
samenstelling van de opstelling van alle teams in één hand. Dat zou in feite een keuze 
inhouden: alles terug naar TC en SC opheffen of alles naar SC en TC uithollen. WJ neemt 
contact op met Ed Franken hierover en stelt een overleg voor tussen Marc en WJ en een 
vertegenwoordiging van de SC. Liefst zo spoedig mogelijk, zodat we ruim voor de ALV en 
voor het starten van de activiteiten van de SC voor de opstellingen 2017-2018 weten hoe de 
SC dit ziet en waar we aan toe zijn. 
 

8. Half leden, donateurs en niet-leden/invallers 
Half leden betalen 54 euro en zijn daarmee ook lid van de NBB. Zij mogen onbeperkt 
invallen met een lid van Star. Zij mogen zich echter niet voor een serie inschrijven met een 
vaste partner en ook niet spelen in vertegenwoordigende teams. Niet-leden mogen maximaal 
2x per serie invallen plus in de interne viertallen plus alle TI’s, in totaal kunnen zij maximaal 
12 tot 15 keer per jaar op Star spelen. Als het daarop uitdraait, zal de TC diegenen vragen 
om half-lid te worden. Half-leden moeten ook worden ‘voorgehangen’. Donateurs kent Star 
formeel niet (wel ‘begunstigers’). Als mensen die zich geroepen voelen om een kleine 



financiële bijdrage te leveren (denk aan 20 of 25 euro) dan kan dat. Jaap maakt hier een 
notitie over voor de volgende BV. 

 
9. Lustrum 

Het aantal inschrijvingen loopt nog niet storm, maar het is ook nog vroeg dag. WJ zal op de 
clubavonden hier nog promotie voor maken. 
 

10. SGCT  
Jaap is contactpersoon. De deelname augustus 2016 was licht gedaald t.o.v. eerdere edities 
maar niet zorgwekkend. De commissie zal in 2017 wat extra’s doen i.v.m. het Lustrum, zij 
hebben daarvoor voldoende reserves. Jaap zal aan Mariette een verslag vragen over 2016 
voor de ALV, te leveren voor de volgende BV. 
 

11. Feestcommissie/Kerstdrive 

De huidige commissie heeft ons enigszins in de steek gelaten, WJ zal hen voor hun inzet 
bedanken en aangeven dat we een nieuwe commissie willen samenstellen, waarbij Marlies 
een rol wil gaan spelen, en vragen of Hans en Tineke deel willen blijven uitmaken van die 
nieuwe commissie. Marlies gaat het echter i.i.g. niet alleen doen. Zij heeft daar wel ideeën 
over en gaat op zoek. Volgende BV meldt zij wat de stand van zaken is. 
 

12. District Utrecht 
Geen opmerkingen 
 

13. Bestuurssamenstelling 2017-2018 
WJ geeft aan dat hij er na 2 termijnen (6 jaar in totaal) zo langzamerhand mee wil stoppen. 
Er worden namen geopperd voor een eventuele nieuw bestuurslid. WJ zal hen benaderen. 
Idee is om een kandidaat seizoen 2017-2018 mee te laten draaien, waarna m.i.v. seizoen 
2018-2019 opnieuw verdeeld kunnen worden.. 
 
 

14. Rondvraag en sluiting 
Jaap: constateert dat het aantal (gast)redacteuren voor Star Magazine online krimpende is. 
Toch slaagt Peter Bosman er (vrijwel) iedere week in om een auteur te vinden. Maar er 
ontbreekt al geruime tijd bridge-technische controle op de artikelen. Jaap zal Aris Verburgh 
vragen of hij die functie op zich wil nemen en daarmee ook wil toetreden tot de ‘vaste’ 
redactie. Henk van Doren komt binnenkort terug en zal naar verwachting dan ook weer deel 
uit maken van de redactie.   
 
Volgende vergadering 
Maandag 24 april bij Marlies, Zijtak 11 in Laren, 06 10714352. Vanaf 18.00 uur is men 
welkom, Marlies zal een maaltijd verzorgen.   
 
Actiepunten 
 
Felix 
verslag BV feb 2016, mededeling omtrent ontbreken verslag aprll op site. 
 
WJ:  

- verslag ALV 2016  binnen 2 weken 
- grafiek leden naar leeftijd en sexe naar Marlies, voor volgende BV 
- contact met Ed Franken, overleg met SC (WJ+MK), z.s.m. 
- promotie voor lustrum op clubavonden 
- benaderen feestcommissie 
- benaderen kandidaten voor het bestuur 

 



Jaap 
- notitie half-leden enz., voor volgende BV 
- verslag SGCT vragen aan Mariette voor de volgende BV 

 
Marlies 

- benaderen gegadigden voor een nieuwe feestcommissie, s.v.z. volgende BV 


