
Notulen Bestuursvergadering 24 april 2017 
Aanwezig: Willem Jan van Rooijen (vz), Jaap Hazewinkel (pm), Felix Ophorst (secr), Marc 
Kuijpers, Marlies Stam, Louk Herber (SC, gedeeltelijk) 

 
1. Opening / ingekomen stukken 

WJ opent de vergadering en heet Louk van harte welkom. Er zijn geen ingezonden stukken. 
 

2 Verslag BV 20 februari 2017 
Geen opmerkingen. Felix zorgt dat het op de site komt.  
Actiepunten: WJ is er nog niet in geslaagd om met Ed te overleggen over de SC. Er zal op 
de ALV extra aandacht aan de SC worden besteed. WJ maakt hier een tekst voor om in de 
agenda van de ALV in te voegen. Het benaderen van mensen voor de feestcommissie is nog 
gaande.  
 

3 Concept agenda ALV 2017 
Goedgekeurd. N.a.v.:  

- de SGCT wil iets extra doen want zij vieren een lustrum. Dit is akkoord, zij hebben er 
genoeg reserve voor.  

- Bij de actiepunten onderaan zien jullie wie wat moet (laten) verzorgen voor de ALV. 
NB: voor alles wat moet worden toegeleverd voor het jaarverslag en de agenda van 
de ALV geldt als deadline 15 mei. 

- Leden aan wie Star dank is verschuldigd: Conny wordt als ‘lid van het jaar’ in het 
zonnetje gezet voor haar vele werk in de Lustrumcommissie.  

 
4 Jaarverslag 2016-2017 

Zie hiervoor de actielijst hieronder. 
 
5 Verslag TC 
- Het speelschema is akkoord. Alle competities duren 7 avonden. Er is weer een Swiss 

butler opgenomen, maar of dat doorgaat is afhankelijk van de ervaringen dit jaar. 
- De samenstelling is ongewijzigd, maar niet iedereen heeft voor de volle drie jaar 

toegezegd. Voorstel is om Dirk Jan Vonk te vragen zitting te nemen in de commissie. 
- Zomercompetitie: er komt geen gelegenheid om los van de competitie te viertallen, 

Wel wordt er gespeeld in twee lijnen: A-lijn 1e en 2e divisie, B-lijn lager. Mensen die 
tegen 2e divisieniveau aanleunen kunnen verzoeken om in de A-lijn te spelen. De TC 
zal dat per geval beoordelen. Er komt geen promotie of degradatie, er is een eerste 
prijs per avond in elke lijn. 

- Extra materiaal lijkt niet nodig het komende boekjaar. 
- De indeling van de teams HK en lager is vrijwel rond.  

 
6 Verslag SC 
- De commissie bestaat uit Jan Meijer, Ed Franken en Louk Herber en gaat in principe 

in die samenstelling door. Men komt 2 à 3 maal per jaar bij elkaar en verder is er 
natuurlijk frequent mail- en telefooncontact. 

- Het 2e team (gepromoveerd naar de 1e divisie) zou graag een derde paar erbij 
hebben, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. De komende weken zal hier een 
beslissing over worden genomen, in overleg met het team.  

- Er zijn 6 teams in de 2e divisie. Er lijken geen mensen teleurgesteld te hoeven 
worden. Er is voor 3 teams een plaats in een ander district aangevraagd (Amsterdam. 
West Brabant en Oost Nederland). 

- De SC heeft besloten geen betaalde trainingen te organiseren voor de 1e en 2e 
divisie. De opkomst valt steeds tegen en de vraag is of die trainingen wel echt 
effectief zijn. Misschien is het een idee om eens een training te organiseren voor de 
HK en 1e klasse. 



- De SC twijfelt nog of ze 2 of 3 teams in zullen schrijven voor de NBB-beker. Ook 
hierover wordt de komende weken een besluit genomen. 

 
7 t/m 14: overige stukken voor de ALV: zie actiepunten. 
 
15 Voorgestelde bestuurssamenstelling 

Het bestuur zal komend boekjaar ongewijzigd aantreden (goedkeuring ALV voorbehouden). 
Er wordt nog gezocht naar een aanvulling. 

 
16 Notitie halfleden enz. 
Inhoudelijk akkoord. Er zijn hier en daar kleine opmerkingen t.a.v. van de formulering, 
Jaap past e.e.a. aan en stuurt een nieuwe versie rond die wordt opgenomen in de 
agenda van de ALV. 
 
17 Rondvraag en sluiting 
WJ:  
- Wat doen we met degenen die 25 jaar of langer lid zijn? Tot voor een paar jaar 

werden die op een clubavond in het zonnetje gezet en kregen een vaantje als ze wat 
voor de club hadden gedaan. Dit is in het slop geraakt. Tijd om het weer op te 
pakken. Jaap draait een lijst uit van alle leden die 25 jaar of langer geleden lid 
werden vanaf 1985, Willem Jan nodigt hen apart uit voor de ALV, Marlies zorgt voor 
de vaantjes. 

- Gaat er iemand van Star naar de districtsvergadering Utrecht? Niet van het bestuur. 
WJ: Conny had interesse getoond, hij zal haar vragen of zij naar de vergadering wil 
gaan. De advertentie voor secretaris wordt niet op de Starsite gepubliceerd. 

- Meesterpunten: er ligt een dozijn speldjes en oorkondes te wachten op uitreiking. Het 
is echter nogal een probleem om het juiste speldje bij de juiste oorkonde te plaatsen. 
WJ zal Frans Lejeune om hulp vragen en zorgt ervoor dat e.e.a. voor einde seizoen 
wordt uitgereikt. 

 
Actielijst 
WJ:  

- mensen die 25 jaar of langer lid zijn uitnodigen voor ALV 
- tekst over SC voor agenda ALV 
- grafiek leden maken voor bijdrage Marlies aan jaarverslag 
- Conny vragen om naar de districtsvergadering te gaan 
- MP op orde brengen en uitreiken voor einde speelseizoen 

 
Marc: 

- verslag TC voor ALV 
- Frans Lejeune vragen om verslag PC voor ALV 

 
Jaap: 

- lijst maken van mensen die langer dan 25 jaar lid zijn 
- verslag SGCT voor ALV via Mariette toeleveren 
- verslag penningmeester voor ALV 
- overleg met en een verslag van de kascommissie, voor te lezen op de ALV 
- verslag Lustrumcommissie vragen aan Conny voor ALV 
- email Barbara over zaalhuur doorsturen naar Marc 
- definitieve versie notitie halfleden enz. maken 
-  

Marlies: 
- vaantjes meenemen naar ALV 
- verslag leden voor ALV 
- verslag feestcommissie verzorgen voor ALV 



 
Felix: 

- notulen BV 20 februari 2017 op de site laten zetten 
- verslag van de secretaris schrijven inclusief bijdragen Marlies en Henk Barreveld 
- concept jaarverslag voor de ALV samenstellen (vanaf half mei), definitieve versie + 

uitnodiging op de site laten zetten, uiterlijk 2 weken voor datum ALV (27 juni). 
- Ed verzoeken om verslag van SC en FzL trofee voor ALV 
- Notitie halfleden enz. opnemen in agenda ALV 

 


