
Verslag Algemene Ledenvergadering Star 27 juni 2017 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur en heet iedereen welkom. Er zijn 31 leden 
aanwezig, inclusief 5 bestuursleden. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er is bericht van verhindering ontvangen van: 
Gerda van Beek, Peter Bosman. Peter van Doorn, Machteld Giesbers, Chris Hartog, Peter 
Hendriks, Gerard en Sary Hilte, Frans Lejeune, Moshé Lewkovitz, Joke Kool, Pim de Voogt.  
 
3. Notulen ALV juni 2016 
Afgezien van een paar typefouten worden deze geaccordeerd door de ALV. 
 
4. Verslag van de secretaris 
Jan Meijer: er zijn 2 ereleden i.p.v. 1. Dit klopt en wordt aangepast. 
Henk Willemsens: heeft ons overleden ex-lid Bert Daemen wel enige aandacht gekregen? 
Voorzitter: jazeker daar is op een clubavond bij stilgestaan. 
  
5. Verslag SGCT 2016 
Akkoord 
 
6. Verslag FzL-trofee 
Akkoord. 
 
7. Verslag Technische commissie  
Marc Kuijpers:  
- De TC zal op haar eerstvolgende vergadering de Swiss Butler evalueren, ook komt er een 
korte enquête op de website. De eerste indruk van de TC is dat de formule op zich wel op 
instemming van veel leden kan rekenen, maar dat ze misschien nog iets te vrijblijvend is. Na 
enige discussie op detailniveau peilt de voorzitter ‘uit nieuwsgierigheid’ alvast de stemming in 
de zaal: ruim driekwart is voor doorgaan met de Swiss.  
- We blijven uitkomsten in de kastjes invoeren. De TC dringt aan op nauwkeurigheid. 
- De TC telt thans 7 leden en stelt voor ook Dirk Jan Vonk te benoemen. Applaus van de 
ALV. Ook is men akkoord met het doorgaan van de overigen. 
 
8. Verslag van de Selectiecommissie. 
N.a.v. het verslag zelf zijn er geen opmerkingen. Jan Meijer constateert dat de commissie 8 
jaar bestaat en 2 van de 3 leden volgend jaar 3x hun driejaarlijkse mandaat volmaken en 
zullen aftreden. 
Toine van Hoof: mede in het licht daarvan, waarom heffen we de commissie niet op en 
voegen we alle teams weer onder de TC? Met 8 man moeten die het toch wel kunnen 
rooien, wellicht nog met aanvulling van het lid van de SC wiens mandaat volgend jaar nog 
niet voor de derde maal verstreken is.  
Ook deze stelling wordt ‘om de sfeer te peilen’ voorgelegd aan de ALV: ruim de helft voor, 3 
tegen, de rest blanco (het bestuur onthoudt zich van stemming). Het bestuur zal met de SC 
en de TC hierover in beraad gaan. 
 
9. Verslag van de Protestcommissie  
Akkoord. Er waren maar 2 protesten, dit is een aanwijzing dat de arbiters goed werk doen. 
 
10. Verslag van Feestcommissie  
Deze is de facto opgehouden te bestaan. Marlies doet een beroep op de leden om zich te 
melden en vraagt de aanwezigen om ook in hun directe omgeving leden hiervoor te polsen. 



11. Verslag van de Lustrumcommissie  
Men vond het in het algemeen bijzonder geslaagd en de locatie prachtig. 
Henk Willemsens plaatst vraagtekens bij de hoge eigen bijdrage voor niet-leden. 
Jaap Hazewinkel: de kosten van de gekozen (top)locatie waren hoog. De leden dragen 5 
jaar lang een aanzienlijk bedrag bij voor het lustrum. Er dreigde echter een tekort als er 
teveel niet-leden kosteloos zouden deelnemen. Daarom is voor deze bijdrage gekozen. 
Uiteindelijk restte er een overschot van 1.200 euro. 
Het bestuur zal deze opmerking zeker doorgeven aan een volgende commissie. Voorlopig 
wordt de jaarlijkse storting in het lustrumfonds weer teruggebracht naar 1.500 euro.  
De ALV stemt hiermee in. 
  
12. Verslag van de Kascommissie 2016-2017, verkiezing nieuwe commissie 2017-2018  
Toine van Hoof leest de volgende verklaring voor.  
Quote: 
Bij besluit van de ALV van 21 juni 2016 zijn wij, Herman Klouwen en Toine van Hoof, 
conform Artikel 14, lid 3 van de Statuten, benoemd in de Kascommissie. Op 12 juni j.l. 
hebben wij te Huizen de jaarrekening van het verenigingsjaar 2016/2017 met onze 
penningmeester Jaap Hazewinkel besproken en de financiële administratie met de bij 
behorende onderleggers door middel van steekproeven gecontroleerd. 
We zijn van mening dat deze stukken een compleet en getrouw beeld geven van het 
handelen van het bestuur en de financiële situatie van de vereniging. Verder merken wij op 
dat Jaap Hazewinkel de zaken zeer goed op orde heeft. 
Op grond van onze bevindingen stellen wij de ALV voor: 

- De jaarrekening over het verenigingsjaar 2016/2017 goed te keuren 
- Het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 

Utrecht, 27 juni 2017 
Unquote. 
 
De ALV gaat akkoord, Toine en Herman ondertekenen de verklaring. De voorzitter vraagt de 
commissie of zij in deze samenstelling wil doorgaan en die bevestigt dat. ALV: applaus. 
 
13. Verslag van de penningmeester, jaarrekening 2016-2017, begroting 2017-201812.  
Jaap Hazewinkel: de verrekening van het Lustrum ‘fietste er een beetje tussendoor’, 
daardoor konden niet alle posten (rekeningen) op tijd worden verwerkt. Er zijn helaas een 
paar hardnekkige achterstallige contributiebetalingen, waar hij meermaals achteraan is 
gegaan. Zoals het er naar uitziet, zal hij deze posten helaas moeten afboeken. Verder wijst 
hij op de overige opmerkingen die hij bij het verslag heeft geplaatst.  
Naar aanleiding van een vraag van Edwin Stoel merkt hij op dat hij niet als controleur van 
dubbellidmaatschappen zal optreden. 
ALV: akkoord. 
 
14. Contributie 2017-2018 
Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten voor seizoen 2017-2018. 
ALV: akkoord. 
 
15. Samenstelling bestuur 2017-2018 
Het bestuur bestond in 2016-2017 uit: 
Naam    functie   mandaat tot  
Willem Jan van Rooyen voorzitter  2019 
Jaap Hazewinkel  penningmeester 2018 
Felix Ophorst   secretaris  2017 
Marc Kuijpers   technische zaken 2017 
Marlies Stam   ledenadministratie 2018 
Het bestuur stelt voor om in 2017-2018 in ongewijzigde samenstelling door te gaan. Dit 
houdt in dat Felix en Marc door de vergadering moeten worden herbenoemd. Applaus. 



16. Speelschema 2017-2018 
Henk Willemsens: misschien is het een idee om de Swiss te vervangen door een Patton-
serie. Jan Meijer: liever niet, dit is zeer bewerkelijk voor de TC en een aantal jaren geleden 
hebben we een Pattonserie gehad, maar de animo daarvoor was niet overweldigend. 
Herman Klouwen: is er een betere synchronisatie mogelijk van de interne Butler en Howell 
series en de externe vertegenwoordiging in viertallenwedstrijden? 
Marc Kuijpers: dit zal komend jaar al beter gaan. Maar we willen ook een zekere afwisseling 
in stand houden en voorkomen dat men een heel lange periode achtereen uitsluitend Butler 
speelt. 
De ALV stemt in met het speelschema, de TC zorgt ervoor dat het op de website komt. 
 
17. Notitie aangaande half-leden en externe invallers 
Dennis Kruis: BCO kent een strippenkaart voor niet-leden die willen meespelen. 
Toine van Hoof: niet-leden worden vaak op het laatste moment door leden of zelfs door de 
club (met name tijdens de interne viertallen) gevraagd om in te vallen.  
Jan Meijer: de huidige regelgeving dienaangaande voldoet uitstekend, temeer daar die met 
name bij de interne viertallen, steeds in overleg met het bestuur, met souplesse wordt 
gehanteerd. 
De ALV gaat akkoord met de notitie. 
 
18. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd 
Het bestuur heeft besloten om het aandacht schenken aan degenen die 25 jaar lid zijn weer 
op te pakken. Controle van het ledenbestand leverde op dat er 40 leden 25 jaar of langer lid 
zijn. Voor zover wij konden nagaan (en dat was niet waterdicht te doen) zijn de volgende 
mensen 25 jaar of langer lid, zonder dat daar aandacht aan is besteed: 
Henk van Aarst, Gerda van Beek-Schilperoort, Remco Brüggemann, Peter van Doorn, 
Machteld Giesbers, Hans Habben Jansen, Rik van der Horst, Peter Mayer, Felix Ophorst, 
Yvonne Silbernberg, Friedrich Stein, Cor in ’t Veld, Pim de Voogt, Hendrik Jan te Winkel. 
Van hen ia alleen Felix op de vergadering aanwezig. Hij wordt gefeliciteerd en krijgt een 
speldje. Uit de vergadering meldt zich Nelleke Muller, ook zij ontvangt felicitaties en een 
speldje. Mochten er nog meer leden zijn die 25 jaar lid zijn, zonder dat daar aandacht aan is 
besteed, dan kunnen zij zich melden bij de secretaris. 
Edwin Stoel: tellen UBC-jaren hierbij mee? Volgens hem is dat indertijd wel afgesproken. Het 
bestuur zal dit checken aan de hand van de notulen van de vergadering waarop is besloten 
tot het laten opgaan van UBC in Star. 
Voorts worden met name Conny ten Cate bedankt voor het vele werk dat zij heeft verzet 
voor de organisatie van het lustrum en Henk Barreveld voor zijn inspanningen voor de TC en 
de website. Bij dit laatste is vooral zijn snelheid van reageren verbluffend en bijzonder prettig 
voor iedereen die een bijdrage op de website wil plaatsen of een vraag over de site heeft. 
 
19. Agendapunten van leden 
Hendrik Bijker: hij is al vele jaren lid en beschouwt zich inmiddels als een ‘Starfan’. Toch 
moet hem van het hart dat de club dreigt te gaan lijden aan een zekere mate van 
overregulering. Als voorbeeld noemt hij de verplichte systeemkaarten, op het ontbreken 
waarvan er een straf staat. Star 1 en Star 2 laten zich niet of nauwelijks zien in de zomer 
omdat het onmogelijk is gemaakt om apart onderling te oefenen met viertallen. Volgens hem 
beïnvloedt de veelheid aan regels de sfeer op de club negatief en hij heeft van diverse goede 
(jeugd)spelers gehoord dat het een reden was om weg te gaan bij Star of om geen lid te 
worden. 
Toine van Hoof: het voorbeeld van de systeemkaarten is ongelukkig. Bridge wordt gespeeld 
volgens bepaalde regels en als die worden genegeerd, bederft dat zijn plezier in het spel. Of 
men systeemkaarten al dan niet raadpleegt (in de MK volgens Dennis Kruis en Martin 
Bootsma niet of nauwelijks) doet niet ter zake. 
Veel aanwezigen herkennen niet dat de sfeer op Star zou verslechteren, sommigen echter 
wel. 



Het bestuur neemt de opmerking dan ook zeker ter harte en zal terughoudend zijn met het 
opstellen van nieuwe regelgeving. 
Ton Mook; hij ergert zich er vanaf de tweede speelronde aan dat men te beroerd is om 
serviesgoed van tafel te halen, al is het maar door het in de vensterbanken te zetten. Hij 
vraagt de TC hiervoor op de clubavonden aandacht voor te vragen. 
 
20. Rondvraag en sluiting 
Jan Meijer: het bestuur doet er misschien verstandig aan om vaker en nadrukkelijker op de 
clubavonden om mensen te vragen voor commissie- en bestuurswerk. 
Marlies: zouden jullie svp op de ledenlijst (bij de NBB) als eerste het telefoonnummer willen 
melden waarop je het beste bent te bereiken? Dus niet standaard eerst het vaste nummer, 
want dat is het enige wat een ander ziet. 
 
Om 21.15 sluit de voorzitter de vergadering. 
 


