
Notulen Bestuursvergadering 14 maart 2018 
Aanwezig: Willem Jan van Rooijen (vz), Jaap Hazewinkel (pm), Felix Ophorst (secr), Marc 
Kuijpers 

 
1. Opening / ingekomen stukken 

WJ opent de vergadering. Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

2 Notulen BV 24 februari 2017 
Geen inhoudelijke opmerkingen. Felix zorgt dat het op de site komt. De voorzitter reikt 
komende jaren speldjes uit aan leden die 25 jaar of langer lid zijn op de 1e avond van de 
interne viertallencompetitie. Jaap zorgt voor een nieuwe lijst van leden die 25 jaar lid zijn. 
Willem Jan deelt binnengekomen meesterpunten binnen drie speelavonden uit. 
 

3. Verslag ALV 27 juni 2017 
Ad punt 7, verslag TC: de Swiss Butler serie blijft bestaan, conform de wens van de 
overgrote van de op de ALV aanwezige leden. Een enquête hiernaar is overbodig omdat 
maar liefst driekwart van de aanwezigen voor was en er nauwelijks tegenstemmers waren. 
Ad punt 18, jubilarissen: zo mogelijk moet worden uitgezocht of er iets is afgesproken over 
het meetellen van lidmaatschapsjaren bij UBC voor het criterium ‘25 jaar lid’ en zo ja wat 
precies. WillemJan gaat hier achteraan, hij raadpleegt Ed Franken (archiefbeheerder) en 
Stef Leeuwenburgh (oud-ledenadministratieur UBC). 
 

4. TC 
Zomerdrives: we handhaven prijzen per avond, en spelen zonder finale. We stoppen met 
een aparte toplijn, er komt weer 1 groep. We staan weer toe dat teams tegen elkaar apart 
viertallen. 
Interne viertallen: we handhaven de Swiss-formule met een finale. We overwegen een halve 
en zelfs een kwartfinale in te voeren. 
Bezetting TC: de TC telt nu 8 mensen, 1 of 2 daarvan overwegen ermee te stoppen. Dat 
levert geen problemen op gezien de ruime bezetting. 
Clubbekers uitreiken: dit wordt vanaf dit seizoen neergelegd bij de TC. De bekers worden 
niet langer gegraveerd, de winnaars krijgen een eervolle vermelding inclusief foto op de site. 
Selectiecommissie: over het handhaven daarvan is op de ALV gestemd. Daar waren 31 
leden aanwezig. De helft was voor opheffen, 3 voor handhaven, de rest neutraal. Het bestuur 
besluit de SC op te heffen. De selectie voor alle teams valt dan weer onder de TC. WJ licht 
de leden van de SC in over dit besluit en stuurt daarna een formele bevestiging naar hen en 
zorgt voor een melding hiervan op de site. Hij zorgt ook voor conceptteksten voor 
aanpassing van het huishoudelijk reglement, waarover op de ALV 2018 wordt besloten. 
Bescherming gepromoveerde of zich gehandhaafd hebbende spelers in een bepaalde klasse 
wordt aangescherpt. 
Trainingen: voor de trainingen voor 1e en 2e divisieteams bleek weinig animo te zijn. Deze 
worden niet voortgezet. De trainingen voor HK en 1e klasse waren wel succesvol en wordt 
voortgezet. Daar is budget voor (circa € 1.000,-). De TC gaat dit regelen.  
Thuiswedstrijden externe viertallen op clubavonden: dit wordt in principe niet meer 
toegestaan, m.u.v. TI-avonden. Marc verzorgt de communicatie hierover. 
 

5. Afscheid Marlies 
WJ zorgt voor een presentje en levert dit persoonlijk af bij Marlies binnen 2 weken. Felix 
zorgt voor een bedankbrief, die door het hele bestuur wordt getekend, verzending direct na 
clubavond van 20 februari  
 

6. Bestuurssamenstelling 
WJ stopt, zoals al eerder aangekondigd m.i.v. ALV 2018. Het bestuur zal Jaap voordragen 
als nieuwe voorzitter. Voor de functie van penningmeester lijken er 2 geschikte kandidaten te 
zijn, Jaap zal hen benaderen. Als zij beiden bereid zijn in het bestuur plaats te nemen wordt 



er 1 penningmeester en 1 bestuurslid, want het bestuur kan personele versterking wel 
gebruiken. 
Voor de vacature van Marlies worden meedere namen genoemd. Jaap zal ook hen 
benaderen en verslag van zijn bevindingen doen op de volgende BV op 17 april. Op die BV 
is er behalve de bestuurssamenstelling maar 1 ander agendapunt: (de stukken voor) het  
jaarverslag Star 2017-2018, Felix zal dit voorbereiden. 
 

7. Rondvraag 
- Felix stelt voor iemand op de ALV voor te dragen als Lid van verdienste. Het bestuur 

gaat hiermee akkoord. 
- Felix heeft Arie Buis gevraagd en artikeltje over Loeki Vehmeijer te verzorgen op de 

site. Arie heeft dit toegezegd. 
- De communicatie met mevr. Steinz na het overlijden van Pieter is niet optimaal 

verlopen. WJ neemt contact op met mevrouw Steinz  
- Marc: het bestuur zou wat frequenter moeten vergaderen. Men is het met hem eens. 

 
Volgende vergadering: dinsdag 17 april, voorafgaand aan de clubavond, aanvang 6 uur. 
 
Actiepunten 
 
WJ:  

- Uitdelen meesterpunten binnen 3 speelavonden vanaf nu 
- Uitzoeken hoe het zit met meetellen UBC-lidjaren voor 17 april 
- SC informeren over het besluit tot opheffing en vervolgens formeel bevestigen 
- Zorgen voor aanpassingsteksten in het huishoudelijk reglement voor ALV 2018, 

gereed voor 1 mei 
- Contact opnemen met mevr. Steinz, binnen 2 weken 

 
Marc: 

- Organiseren uitreiken clubbekers via TC, voor begin nieuwe seizoen 
- Aanpassing competitiereglement i.v.m. opheffen SC 
- Aanscherping bescherming gepromoveerde of gehandhaafde spelers 
- Regelen training voor HK en 1e klasse teams 
- Communicatie over thuiswedstrijden externe viertallen op clubavonden 

 
Jaap: 

- Benaderen kandidaten penningmeester 
- Benaderen kandidaten voor functie Marlies 

 
Felix: 

- notulen BV 24 februari 2017 en verslag ALV 27 juni 2017 op de site laten zetten 
- bedankbrief Marlies 
- voorbereiden jaarverslag 2017-2018, voor BV 17 april 


