
Notulen Bestuursvergadering 27 november 2018 
Den Hommel, aanvang 18.00. Aanwezig: Jaap Hazewinkel vz), H van Doren (pm), Felix 
Ophorst (secr), Anneke Douma. Afwezig: Marc Kuijpers (ziek)  

 
1. Opening / ingekomen stukken  

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

2. Notulen BV 4 september 2018 
Inhoudelijk geen opmerkingen. N.a.v.: 
Anneke is naar de Districtsvergadering geweest. De competitiewedstrijd op zondagmiddag is 
gepland omdat er twee zeer jeugdige speelsters meedoen (13 jaar). De betreffende club is in 
uitzonderingsgevallen bereid de thuiswedstrijd te verplaatsen. Het districtsbestuur kijkt dit 
seizoen aan hoe het loopt. Er is een viertallenwedstrijd in de herfstvakantie gepland wegens 
de overvolle agenda. Terzijde: in het districtsbestuur lijkt het te rommelen, de sfeer is niet 
echt optimaal. 
 

3. Svz Archieven 
Er zijn twee boekjes met gedichten van Jules van Ogtrop. Jaap zorgt ervoor dat met enige 
regelmaat een gedicht daaruit op de site komt. Er moeten op termijn nieuwe speldjes voor 25 
jaar lid zijn worden gekocht, zonder kroon. Er zijn alleen nog maar speldjes met kroon (die 
krijg je als je je hebt ingezet voor de club). 
 

4. Sinterklaas- en Kerstdrive 
Anneke regelt snoepgoed voor de Sinterklaasdrive. Jaap vraagt Hans om iets te doen aan 
de aankleding van de Kerstdrive, en of hij tegen aanvaardbaar budget hapjes kan leveren. 
Henk vraagt Loek Herber om foto’s te nemen en Frank Veger of hij wijn wil leveren. Henk 
regelt een grote ‘Jan Meijer’-taart. Prijzen (wijn): 1e plaats en ieder veelvoud van 8 (Jan is 81 
geworden). Jaap bereid een speech voor en vraagt Jan om a afloop de trofee uit te reiken 
aan de winnaar. 
 

5. Svz feestcommissie 
In januari zullen we een herhaalde oproep op de site zetten. Als dat weer niets oplevert, 
regelen we het verder sober vanuit het bestuur. 
 

6. Wel of geen Lief en leed-aanspreekpunt 
We zijn nu afhankelijk van wat ons ‘toevallig’ ter ore komt t.a.v. heuglijke en minder heuglijke 
gebeurtenissen die Starleden meemaken en waarvan het duidelijk is dat de andere 
Starleden daarvan op de hoogte zouden willen zijn. 
Felix maakt een concept tekst voor op de site: iedereen die kennis neemt van zo’n 
gebeurtenis wordt verzocht zich tot een bestuurslid te wenden. Het bestuur zorgt dan voor 
passende (re)actie. 

 
7. Aanpassing AVG 

We gaan werken met de (zeer beperkte) geüpdate privacyverklaring van de NBB. Anneke 
regelt dat Henk Barreveld dit op de site zet. Star doet i.v.m. foto’s wat extra. Denk 
bijvoorbeeld aan de foto’s op de ledenlijst en bij de SGCT. De club heeft een 
gerechtvaardigd belang bij de publicatie van foto's, omdat dit sfeerverhogend werkt. Aan de 
ALV wordt voorgelegd om dit als clubpolicy in de privacy verklaring op te nemen. 
Toestemming van individuele leden voor het plaatsen van foto's is dan niet meer 
noodzakelijk. Anneke bereidt dit voor en trekt ook na of er NBB-richtlijnen zijn voor 
publicaties van foto's van een drive zoals de SGCT.' 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Jaap zorgt voor een oproep op de site voor deelname aan de nieuwjaarsdrive van het district 
in Vianen. Er kunnen maximaal 2 paren per club meedoen. 


