
Notulen Bestuursvergadering 4 september 2018 
Aanwezig: Jaap Hazewinkel (voorzitter), Marc Kuijpers (technische zaken), Felix Ophorst 
(secretaris), Anneke Douma (ledenadministratie en algemene zaken). Afwezig (vakantie): 
Henk van Doren (penningmeester).  

 
1. Opening / ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

2. Notulen BV 10 april 2018 
Na enige cosmetische wijzigingen goedgekeurd. Felix zorgt voor plaatsing op de site. 
 

3. Verslag ALV 26 juni 2018 
Het mandaat van Anneke moet zijn: tot 2021, Goedgekeurd. Felix: plaatsing op de site. 
 

4. Districtsvergadering 
Anders dan in het verleden het geval was, hecht dit bestuur aan aanwezigheid van Star op 
deze vergadering. We zijn immers een van de belangrijkste clubs in het district. Anneke zal 
ons vertegenwoordigen. Punten van inbreng: 

- Star steunt de kandidatuur van Kees Bakker. 
- Er is een club die op zondag thuiswedstrijden in de viertallencompetitie organiseert. 

Wij achten dit minder wenselijk. Hoe ziet het districtsbestuur dit? 
- Het district heeft een viertallenavond gepland in de week van de herfstvakantie. 

Houdt men hieraan vast? 
 

5. Clubbekers 2017-2018 
Reikt Jaap deze speelavond (4 sept) uit. 
 

6. Evaluatie zomercompetitie 
De TC evalueert dit over een paar weken en zal dit terugkoppelen naar het bestuur. Eerste 
indrukken: de opkomst was bevredigend. Het spelen van oefenwedstrijden door eerste 
divisiespelers is ok. Men kan dit zelf regelen, maar liefst nodigt men dan ook alle spelers uit 
de eerste divisie uit. Jaap zal nog even met betrokkenen overleggen. 
  

7. Mogelijkheden studentenlidmaatschap 
Jeugdspelers tot 25 jaar (dus ook studenten) kunnen voor € 24,- per jaar lid worden van Star. 
Daar maken echter weinigen gebruik van. Zouden we dit niet wat meer bekend moeten 
maken? Diverse mogelijkheden daarvoor worden besproken. Actieve werving wordt 
verworpen. Mond op mondreclame is de beste trigger om lid te worden. Studenten die willen 
bridgen doen dit hoofdzakelijk bij Dombo en daar moeten we niet tussen willen komen. Wel 
kunnen we op de homepage van de website een melding van het tarief voor jeugdspelers 
vermelden. Marc overlegt met Henk Barreveld en doet een voorstel. 
 

8. Aanpassing aanmelden leden 
Star hanteert een nogal uitvoerig formulier waar naar zaken wordt gevraagd die er niet toe 
doen en/of waar we later nooit meer iets mee doen. Anneke schoont dit formulier op en 
brengt een nieuw voorstel in. Ze gaat de aanmelding via een elektronisch formulier in overleg 
met Henk Barreveld via de website regelen zodat we geen papier meer nodig hebben.   
 

9. Aanpassing privacyverklaring 
Schuift door naar de volgende vergadering. 
 

10. Archieven Ed Franken en Marlies Stam 
Jaap maakt een afspraak met Ed Franken en haalt de Star-archieven daar op. Anneke heeft 
de archieven van Marlies bekeken. Er zijn nog speldjes voor 25 jaar lid zijn. Jaap vraagt het 
overzicht hiervan op bij WJ van Rooijen en mailt dat rond. Anneke gaat dit bijhouden. Ook 



zijn er twee boekjes met (dieren)gedichten van Jules van Ogtrop. Die kunnen we bij 
gelegenheid als prijsje uitreiken. Verder zijn er geen zaken aangetroffen die behouden 
moeten blijven.  
  

11. Uitreiking MP- en lidmaatschapsduur speldjes 
Hier zorgt Jaap voor. 
 

12. Overzicht lidmaatschapsduur bijhouden 
Zie punt 10. 
 

13. Wel of geen feestcommissie 
Er blijkt ondanks rondvragen en oproepen op de site geen animo onder leden om hierin 
plaats te nemen. Jaap zorgt voor een laatste oproep op de site. Als er opnieuw geen reactie 
komt, heffen we de feestcommissie op. De enige taken die deze commissie de facto 
verrichtte, waren de aankleding van de Sinterklaas- en Kerstdrive. De tijd van uitvoerige 
prijzentafels ligt al enige jaren achter ons. Sfeerverhoging op deze drives kunnen we 
eventueel ook vanuit het bestuur in overleg met Hans Kreuning wel regelen. Extra prijzen 
voor deze drives acht het bestuur niet meer strikt noodzakelijk. 
 

14. Rondvraag en sluiting 
Felix: hij zal bij de BV-notulen niet langer een aparte lijst van actiepunten opnemen, iedereen 
kan in de notulen al lezen wat hij/zij wordt geacht te doen. 
Jaap: er heeft zich een potentieel half-lid aangemeld met verzoek om in te kunnen vallen in 
de externe viertallencompetitie. Dit is in principe niet de bedoeling, hoewel de notitie over 
leden, half-leden, enz. hierin niet expliciet melding van maakt. 
Marc: de TC stelt zich op het standpunt dat thuiswedstrijden van Starteams in de 
viertallencompetitie niet op dinsdagen kunnen worden georganiseerd, m.u.v. TI-avonden. 
Het bestuur stemt hiermee in.  

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 


