
Verslag Algemene Ledenvergadering BC Star 21 juni 2016  
  
Aanwezig zijn 22 leden, inclusief 3 leden van het bestuur.  
Bericht van verhindering: Peter Bosman, Tim Heeres, Jetske van Hees, Peter Hendriks, Gerard en Sary 
Hilte, Frans Lejeune, Jan Meijer, Maria Mens, Titia Santema, Tiny Scholtens.  
 
 1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur met een verklaring.  
Namens het bestuur ziet u maar 3 leden achter de tafel zitten, de redenen daarvoor zijn: 

- Felix Ophorst, de secretaris, is verhinderd. 
- Huub Schols heeft zich als lid afgemeld (vanwege verhuizing).  

 
Conny ten Cate is bereid gevonden voorzitter van de Lustrumcommissie te worden. 
De voorzitter wens haar veel succes en kijkt uit naar ons 75e jaar bestaan feest. 
 
De taken van de secretaris, met name het notuleren, zal door de voorzitter en Marlies Stam worden 
overgenomen. De voorzitter vraagt om begrip dat deze bondiger dan normaal zullen worden 
geformuleerd. 
 
2. Ingekomen stukken 
Ton Mook heeft een mail gestuurd met de volgende punten: 

- Voorstel tot wijziging van de agenda 
Verkiezing van de leden van de TC is ten onrechte niet opgenomen in de agenda. 
Wordt behandeld bij punt 10 ‘Verslag van de TC 2015-2016’. 

- Welke soort leden heeft STAR? 
Hij verzoekt het bestuur hierover duidelijkheid te scheppen. Bestuur zegt toe hieraan 
komend jaar aandacht te zullen besteden en hierop terug te komen tijdens de volgende ALV. 

- Vraag over de zomercompetitie zal worden behandeld bij het verslag van de TC. 
- Verzoek om de uitkomst vast te leggen op de bridgemate zal worden behandeld bij 

samengevoegde agenda punt 10,11 en 12  
 

Een mail van Frans Lejeune uit naam van de protestcommissie zal worden behandeld bij het voorstel 
competitiereglement TC. 
 
3. Notulen ALV 16 juni 2016. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
  
4. Verslag secretaris  
Er is een onnauwkeurigheden geslopen in de paragraaf over het ledenbestand. Het totaal aantal 
leden, namelijk 220, komt niet overeen met de optelling van de vermelde aantallen leden per lid 
categorie. 
 
Bij dit punt zijn meegenomen het verslag van de Star Grand Café Tour, de Franz zür Lage trofee en de 
Feestcommissie.  
 
De verslagen worden verder ongewijzigd vastgesteld.  
  
5. Verslag penningmeester.  
De debiteurenstand is flink naar beneden gebracht. Door een fout(je) is 35,- euro van de  
zomercompetitie niet in de prijzenpot terecht gekomen. De reden van het batig saldo zijn de 
gunstiger uitgevallen kosten voor de gecombineerde kerstmaaltijd en kerstdrive. 
 



Het verslag wordt onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld.  
  
6. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie 2016-2017 
Rik Doodkorte leest namens de kascommissie een goedkeurende verklaring voor en stelt de 
Algemene Vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het boekjaar 2015-2016. 
 
Onder applaus en dankzegging wordt deze verklaring akkoord verklaard.  
 
Toine van Hoof en Herman Klouwen zijn bereid om de kascommissie te vormen voor het boekjaar 
2016-2017. 
  
7. Begroting  
Er wordt gesproken over de door de penningmeester gehanteerde leden categorieën. De uitkomst 
voor komend speeljaar: 

- Gewone leden betalen 120,- euro; 
- Jeugdleden betalen24,- euro; 
- Half leden betalen 54,- euro; 

 
De leden gaan akkoord met de voorgestelde verlaging van het jeugd lidmaatschap. 
Komende ALV zal het bestuur met een voorstel van te onderkennen leden categorieën komen. 
  
Begroting wordt door de ALV met applaus geaccordeerd. 
 
8. Verslag leden administratie en criteria voor kandidaat leden 
Het voorstel van het bestuur om als criterium om lid te kunnen worden het spelen op 1e klasse 
niveau of hoger te hanteren wordt met instemming begroet. 
De club is stabiel qua omvang (zie verslag van de secretaris voor de cijfers). 
  
9. Samenstelling bestuur 2016-2017  
Aftredend is Willem-Jan van Rooijen die zich herkiesbaar stelt. 
In plaats van Huub Schols die helaas tussentijds vanwege een verhuizing uit het bestuur is getreden 
wordt voorgesteld om Marc Kuijpers te benoemen.  
 
Bestuur vraagt de vergadering om toestemming om af te wijken van het principe in artikel 8 van het 
huishoudelijk reglement. Daarin staat : “Als regel kunnen bestuursleden niet worden gekozen als lid 
van de TC.” 
 
Het bestuur denkt de communicatie met de TC te kunnen verbeteren door een lid van de TC op te 
nemen in het bestuur.  
 
De vergadering gaat akkoord met beide voorgestelde benoemingen. 
 
10, 11 en 12. Verslag TC, vaststelling competitiereglement en speelschema 2016/2017 
Aangezien het verslag ook een aantal plannen voor het komend speeljaar bevat worden de agenda 
punten 10, 11 en 12 samen besproken. 
Er vindt een levendige discussie plaats tussen de voorzitter van de TC (Marc Kuijpers), de aanwezige 
leden en het bestuur. 
Hieronder de belangrijkste conclusies/besluiten: 

- Ton Mook is bereid om plaats te nemen in de TC, hij wordt direct benoemd. 
Overige leden zijn bereid om nog een jaar door te gaan en worden onder dankzegging door 
de vergadering benoemd. 



- De zomercompetitie zal dit jaar worden gespeeld zonder aparte finale. Er zijn echter wel 
punten te verdienen voor de Jacques Buth beker (vraag Ton Mook). 

- Voorstel voor het speelschema wordt door de vergadering overgenomen. 
De laatste competitie ronde zal een SWISS-butler worden georganiseerd met 
promotie/degradatie per avond. 

- Een invaller van buiten de club mag maximaal 2 avonden per competitie deelnemen. 
- Het advies van de protestcommissie om pre-alerts en annonceren in de A- en B-lijn verplicht 

te stellen wordt door de vergadering niet overgenomen (n.a.v. mail van Frans Lejeune). 
- Verzoek van Ton Mook om uitkomst vast te leggen op de bridge mate wordt aangenomen. 

Na afloop van komend speeljaar zal worden geëvalueerd. De TC vreest namelijk dat er vaak 
verkeerde uitkomsten zullen worden geregistreerd. 

 
Het verslag va de protestcommissie wordt besproken. 
 
De voorzitter dankt de TC voor al hun inspanningen om de clubavonden soepel te laten verlopen. De 
vergadering sluit hierop aan met een groot applaus.  
 
13. Verslag selectiecommissie en plannen selectiecommissie 
De voorzitter van de Selectiecommissie, Ed Franken, bespreekt de stand van zaken op het moment 
van de vergadering. Er zal dit jaar slechts 1 2e divisie team in een groep buiten Utrecht kunnen spelen 
, en wel in Amsterdam.  
Over de samenstelling van de 1e en 2e divisieteams wordt uitgebreid gesproken. Er leeft met name 
zorg bij de leden op de ALV over de omvang van het 1e divisie team, dat uit 8 spelers zal gaan 
bestaan. Hierdoor wordt het vullen van de 2e divisie teams en de hoofdklasse teams lastiger 
 
Ook dit jaar is er een beperkt budget voor training beschikbaar. De selectiecommissie is van plan 
hiervan gebruik te maken. 
 
14. Door leden ingebrachte agendapunten 
Zijn inmiddels behandeld onder één van de voorgaande agendapunten. 
 
15. Rondvraag  
Er wordt naar aanleiding van een vraag tijdens de rondvraag besloten dat een systeemkaart verplicht 
is. Er zal een mogelijkheid worden geboden om een kopie van de systeemkaarten op de club te 
bewaren. Zodat vergeten geen excuus meer kan zijn. 
 
Indien een paar geen systeemkaart kan overhandigen zullen zij verplicht een basissysteem moeten 
spelen. Een systeemkaart met dit basissysteem zal hen door de arbiter worden overhandigd. 
 
Ed Franken vraagt om aandacht voor het ontbreken van foto’s van de leden op de ledenlijst. 
Het bestuur neemt het verzoek om hierop actie te ondernemen aan. 
 
16. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.45 uur.  
 
 


