
Verslag Algemene Ledenvergadering Star 26 juni 2018 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen welkom. Er zijn 30 leden 
aanwezig, inclusief 4 bestuursleden. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er is bericht van verhindering ontvangen van: 
Diny van Bueren. Niels de Bruin, Tineke van Heck, Sary Hilte, Henk Klarenbeek, Herman 
Klouwen, Joke Koehorst, Moshé Lewkowitz, Jan Meijer, Gerwin Middelkoop, Els de la Parra, 
Leontien Rutgers, Titia Santema, Marlies Stam, Erik Swinkels, Hans Verveer, Dick de Wolff 
en John van der Zwet.  
 
3. Notulen ALV juni 2017 
Ton Mook heeft niet de TC maar het bestuur gevraagd toe te zien op het schoner achterlaten 
van de speeltafels na een ronde. Verder worden de notulen ongewijzigd geaccordeerd door 
de ALV. 
 
4. Verslag van de secretaris 
Bij de overledenen is Jules van Ogtrop abusievelijk niet vermeld, overigens wel in het ‘Woord 
van de voorzitter’. Verder akkoord. 
  
5. Verslag SGCT  
Akkoord 
 
6. Verslag FzL-trofee 
Akkoord. De voorzitter bedankt Ed Franken nog eens expliciet die dit al zovele jaren 
organiseert, maar deze keer wegens persoonlijke omstandigheden verstek moest laten 
gaan. In zijn plaats organiseerde Jan Meijer dit, waarvoor dank. 
 
7. Verslag Feestcommissie 
Willem Jan bedankt nogmaals Marlies Stam voor het werk dat zij vrijwel in haar eentje heeft 
verzet voor met name de organisatie van de Kerstdrive. Het bestuur is op zoek naar nieuwe 
leden voor de feestcommissie. Het verslag is akkoord. 
 
8. Verslag Technische commissie  
Marc Kuijpers wijst er op dat:  
- Tijdens de zomercompetitie weer aparte viertallenwedstrijden kunnen worden geregeld.  
- Hij bedankt scheidend TC-lid Stef Leeuwenburgh, in het bijzonder voor het vele werk dat hij 
verzette voor de organisatie van de Hoofdklassebeker, inclusief zijn aanwezigheid bij de 
wedstrijden, zijn werkzaamheden om de districtsviertallencompetitie in goede banen te 
leiden, en zijn actieve rol tijdens vergaderingen van de TC. Hij stelt met genoegen vast dat 
Stef de Hoofdklassebeker zal blijven organiseren. Applaus. 
Verslag zelf is akkoord. 
 
9. Verslag van de Selectiecommissie. 
De captain van Star 3 is niet vermeld, dit was Aris Verburgh. Verder akkoord. 
 
10. Opheffen Selectiecommissie 
Willem Jan erkent dat er vanuit het bestuur en vanuit hemzelf in het bijzonder onvoldoende 
adequaat is gecommuniceerd. Hij maakt daarvoor zijn excuses, het heeft met name aan 
voldoende overleg ontbroken. Toch brengt het bestuur het voorstel tot opheffing in. 
Toine van Hoof is het hiermee eens, de samenstelling van teams is een kerntaak van de TC. 
Ed Franken bevestigt het gebrek aan overleg en communicatie vanuit het bestuur, de 
selectiecommissie voelde zich zo nu en dan ‘zwemmen’. Hij merkt op dat de commissie zelf 



nooit enig probleem heeft ondervonden bij de communicatie met de spelers en de 
samenstelling van de teams. De selectiecommissie voelde zich in de vorige ALV ‘overvallen’ 
door het voorstel om de commissie op te heffen. Terzijde: 2 van de 3 leden (Ed zelf en Jan 
Meijer) zouden hun functie toch al hebben neergelegd na het uitdienen van 3 termijnen. Al 
met al is de commissie toch teleurgesteld dat zij op deze manier afscheid nemen. 
Willem Jan beaamt de gang van zaken zoals door Ed geschetst, maakt nogmaals zijn 
excuses daarvoor en brengt vervolgens het voorstel in stemming: 16 voor, 4 tegen, 10 
onthoudingen. Het voorstel is daarmee aangenomen. 
 
11. Aanpassing Huishoudelijk Reglement en Wedstrijdreglement TC 
Willem Jan wijst op de wijziging van artikel 21, waarbij de redactie van Star Magazine is 
toegevoegd. Het nieuwe HHR wordt vastgesteld. 
Marc wijst erop dat de rechten van teams bij promotie en handhaving in een speelklasse zijn 
versterkt. Voorwaarde blijft dat het team in ongewijzigde samenstelling speelt. Martin 
Bootsma vraagt zich af wat er gebeurt als nieuwe spelers zich melden, die duidelijk sterker 
zijn dan de huidige. Marc meldt dat de TC er zeer aan hecht dat vertegenwoordigende 
spelers van Star ook trouwe bezoekers zijn van de clubavonden en dat sterkere 
nieuwkomers er in principe van uit moeten gaan dat zij in een lagere klasse starten en hun 
plaats dan maar moeten waarmaken. Willem Jan merkt op dat als het verschil in sterkte echt 
overweldigend is, er altijd alsnog een uitzondering kan worden gemaakt. 
Het Reglement wordt vastgesteld. 
 
12. Verslag van de Protestcommissie  
Akkoord. 
  
13. Verslag van de Kascommissie 2017-2018, verkiezing nieuwe commissie 2018-2019  
Toine van Hoof leest de volgende verklaring voor.  
Quote: 
Bij besluit van de ALV van 27 juni 2017 zijn wij, Herman Klouwen en Toine van Hoof, 
conform Artikel 14, lid 3 van de Statuten, benoemd in de Kascommissie. Op 30 mei j.l. 
hebben wij te Huizen de jaarrekening van het verenigingsjaar 2017/2018 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 2017/2018 goed te keuren 
- Het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 

Utrecht, 26 juni 2018 
Unquote. 
 
De ALV gaat akkoord, Toine treedt af, Herman blijft aan. Niels van der Gaast is bereid toe te 
treden tot de commissie. 
 
14. Verslag van de penningmeester, jaarrekening 2017-2018, begroting 2018-2019.  
Jaap Hazewinkel: de zomercompetitie leverde een positief saldo op en dat is eigenlijk niet de 
bedoeling. De komende zomercompetitie kunnen we daarom wat meer prijzen toekennen. 
De NBB-contributie viel mee, er hoeft o.a. minder af te worden gedragen voor 
meesterpunten. De kosten van de bekerwedstrijden overschreden de begroting, maar dat is 
een luxeprobleem, de teams deden het boven alle verwachting. Hij merkt op dat het achter 
de vodden zitten van minder goed betalende leden een uitdaging blijft, die hij dan ook met 
genoegen aan zijn opvolger overdraagt. Ton Mook vraagt zich af waarom de contributie op 
‘maar’ € 25.000,- is begroot terwijl vermenigvuldiging van het contributiebedrag met het 
aantal leden uitkomt op € 27.000,-. Jaap legt uit dat dit zit in half-leden, mensen die later in 



het seizoen lid worden en niet de volledige contributie betalen, mensen die het seizoen niet 
afmaken en soms contributie krijgen gerestitueerd en tenslotte de eerder genoemde 
wanbetalers, In de begroting is de post voor training gehandhaafd, evenals die voor de 
activiteitencommissie. De dupliceermachine is voor een luttel bedrag gerepareerd, zodat 
vervanging voorlopig nog niet aan de orde lijkt. 
De stukken worden vastgesteld. 
 
15. Contributie 2018-2019 
Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten voor seizoen 2018-2019. 
ALV: akkoord. 
 
16. Privacyverklaring als gevolg van de wet AVG 
De privacyverklaring van BC Star is gebaseerd op een voorbeeld van de NBB. De verklaring 
zal op de website worden geplaatst. De NBB komt nog met een nadere toelichting op het 
onderwerp privacy. 
Het komt er op neer dat we voorzichtiger moeten zijn met de publicatie van 
persoonsgegevens en foto’s. Er zal een clausule worden toegevoegd bij het inschrijfformulier 
voor nieuwe leden. Anneke Douma waarschuwt voor overdreven doorslaan, waar gaat het 
helemaal over bij een bridgeclub? Teamuitslagen en clubavonden kunnen we gewoon blijven 
publiceren met naam en toenaam, evenals de namen in de artikelen van Star Magazine. 
Henk van Doren merkt op dat het redactiebeleid is om flaters en dergelijke naamloos te 
vermelden (tenzij door de schrijver zelf begaan) en acties van tegenstanders in het 
algemeen in gepaste termen te beschrijven, 
 
17. Samenstelling bestuur 2018-2019 
Het bestuur bestond in 2017-2018 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 2021 
 
Willem Jan trekt zich terug en stelt de vergadering voor Jaap in zijn plaats tot voorzitter te 
benoemen en Henk van Doren tot penningmeester. Marlies heeft zich tussentijds 
teruggetrokken, als nieuw bestuurslid in haar plaatst stelt hij Anneke Douma voor. De 
voorgestelde benoemingen worden onder applaus bekrachtigd. 
Het bestuur ziet er dan in 2018-2019 als volgt uit: 
Naam   functie   mandaat tot  
Jaap Hazewinkel voorzitter   2019 
Henk van Doren penningmeester  2021 
Felix Ophorst  secretaris   2020 
Marc Kuijpers  technische zaken  2020 
Anneke Douma o.a. ledenadministratie 2018 
 
De nieuwe voorzitter (Jaap) bedankt de vertrekkende (Willem Jan). Die heeft al met 15 jaar 
bestuursfuncties vervuld, eerst in de TC en de laatste 7 jaar als voorzitter. Willem Jan meldt 
in een korte speech dat het verenigingsbelang bij hem altijd voorop heeft gestaan, vooral als 
het ging om incidenten die de sfeer dreigden te beïnvloeden. Maar de sterke motivatie bij 
hem werd langzamerhand wat minder en dan is het dan beter om te vertrekken. Hij dankt 
allen voor de prettige samenwerking. Applaus. 
Jaap stelt vast dat Willem Jan de vereniging  in bloeiende staat achterlaat. Hij refereert 
vooral aan de grote rol van de TC daarin, die hij als een ruggengraat van de vereniging ziet. 
Hulde voor de TC. Hij zal zich inzetten voor de facilitering van alle commissies die de 
vereniging draaiende houden. Hij memoreert de opmerking van Hendrik Bijker vorige ALV, 



die waarschuwde voor overregulering en het handhaven van de goede sfeer op de 
clubavonden. Jaap kan zich daar in vinden en zal er de nodige aandacht aan besteden. Hij 
benadrukt dat hij voor alle leden ten alle tijde aanspreekbaar is. Applaus. 
 
18. Speelschema 2018-2019 
Marc merkt op dat er weer trainingen voor de Hoofdklasse- en 1e-klasse spelers worden 
georganiseerd, de data volgen nog. 
Aan de interne viertallen is een halve finale toegevoegd. Toine van Hoof vraagt zich af of een 
directe knock out competitie vanaf de start het niet spannender zou maken. Marc beaamt dit, 
maar zegt dat het al moeite genoeg kost om teams bij elkaar te krijgen en dat dit door de 
vele tussentijdse invallers en wisselingen niet haalbaar is.  
De ALV stemt in met het speelschema, de TC zorgt ervoor dat het op de website komt. 
 
19. Voorwaarden om van Star lid te worden. 
Onverminderd geldt dat men minimaal op 1e klasse niveau dient te spelen. Aris Verburgh 
heeft de indruk dat er dit jaar toch wat leden zijn bijgekomen die dit niveau niet halen. Jaap 
zegt dat daar in principe de eerste drie keer dat nieuwe leden komen spelen naar gekeken 
wordt, maar dat zij er misschien ‘tussendoor zijn geslipt’. 
De ALV keurt de voorwaarde om lid te kunnen worden onveranderd goed.  
 
20. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd 
Op verzoek van Jaap reikt Willem Jan (die dit heeft bijgehouden en uitgezocht) aan 
aanwezigen die 25 jaar of langer lid zijn en die daar prijs op stellen een speldje uit. Dit geldt 
ook voor degenen die eerder lid waren van UBC. Het betreft: Henk Willemsens, niet alleen 
25 jaar lid maar ook 25 jaar acterend in het 1e team van Star (!), Klaas de Bruin (34 jaar lid 
inclusief zijn UBC-jaren) en Stef Leeuwenburgh (28 jaar lid inclusief zijn UBC-jaren). Hij 
merkt op dat sommigen aangaven geen prijs te stellen op zo’n speldje, dat wordt uiteraard 
gerespecteerd. Degenen die niet op de vergadering aanwezig zijn, maar wel hiervoor in 
aanmerking komen en er prijs op stellen, krijgen een speldje op een clubavond bij aanvang 
van het nieuwe seizoen. 
Omdat dit nog door het oude bestuur is besloten, draagt Willem Jan uit naam van dat 
bestuur Henk Barreveld voor als lid van verdienste. Dit op grond van zijn niet aflatende, ‘24 
uur per dag’ zorg voor de website, zijn gevraagde en ongevraagde en zeer op prijs gestelde 
adviezen, de snelheid waarmee hij reageert op verzoeken van leden en commissies om iets 
op de website te plaatsen, en vooral ook de complete renovatie van het uiterlijk van de 
website en de techniek daarachter. Lang dacht het bestuur dat het pionierswerk van Albert 
Reijnen (eveneens lid van verdienste) in dit opzicht niet zou worden geëvenaard, maar dat is 
Henk toch echt (meer dan) gelukt. De ALV stemt via luid applaus in met deze voordracht. 
Marc vraagt namens het bestuur om naar oud Star-gebruik een beker naar Jan Meijer te 
vernoemen, in casu de beker die is verbonden aan de Kerstdrive. De verdiensten van Jan 
voor Star behoeven eigenlijk nauwelijks toelichting. Hij is dan ook niet voor niets al jaren 
geleden tot erelid benoemd. Hooguit is extra memorabel dat hij inmiddels 52 jaar (!) lid van 
de TC is en heeft toegezegd daar nog 3 jaar aan vast te willen knopen. Het voorstel wordt 
onder applaus goedgekeurd. 
 
21. Agendapunten van leden 
Geen. 
 
22. Rondvraag en sluiting 
Ed Franken: bij hem thuis staat een groot deel van het Star-archief. Hij wil dat graag 
overdragen. Het bestuur zegt toe het archief van hem over te nemen en zal iemand zoeken 
die het wil beheren. 
 
Om 21.05 sluit de voorzitter de vergadering. 
 


