
Notulen Bestuursvergadering 11 april 2019 
Eikenlaan Zeist, aanvang 20.00. Aanwezig: Jaap Hazewinkel (vz), Marc Kuijpers (TC), Henk 
van Doren (pm), Felix Ophorst (secr), Anneke Douma (o.a. ledenadm), Marc Mentink 
(beoogd penningmeester). 
 
1. Opening / ingekomen stukken 
De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Marc M. Er zijn geen ingekomen 
stukken. 
 
2. Notulen BV 27 november 2018 
Punt 3: Jaap i.p.v. Henk zorgt voor de gedichten van Jules. De speldjes zonder kroon 
hebben inderdaad geen haast, want we hebben er nog een aantal gevonden. T.z.t. zorgt 
Jaap ervoor dat er nieuwe komen. Alle andere actiepunten zijn afgehandeld. 
 
3. Gesprek Jaap/Anneke met Jan Meijer/Mariette Vogelaar van de SGCT-cie  
Het was goed dat het gesprek plaatsvond, over en weer zijn wat misverstanden uit de weg 
geruimd en het bestuur heeft haar bedoelingen met de commissie duidelijk gemaakt. Een 
drietal leden, waaronder Mariette, organiseert de SGCT 2019 voor de laatste keer. Ruwweg 
zijn de volgende taken/rollen te onderscheiden: organisatie algemeen (de rol van 
voorzitter/voortrekker), administratie (wie doen er allemaal mee, meesterpunten, enz.), 
dupliceren, afspraken met de café’s maken en vastleggen, het computertraject (bridgemates 
en uitslagberekening), en de logistiek i.h.a. (zorgen dat alle benodigdheden in elk café 
aanwezig zijn en regelen table officers). 
Uit de belronde (zie punt 9) zijn een aantal kandidaat leden naar voren gekomen, die vanaf 
2020 in zouden kunnen springen. Zij zullen daarvoor nog een keer worden benaderd (Jaap 
en Marc M.), De huidige SGCT-commissie zal daarover worden ingelicht (Jaap) waarna de 
beoogde leden al naar gelang wens en kennis en toekomstige rol met de huidige commissie 
mee zullen lopen, een informatief gesprek zullen aangaan, of vergaderingen bij zullen 
wonen.  
 
4. Gesprek Jaap/Marc/Anneke over Bid72 met Jan van Cleeff 
Het verzoek van Jan aan Star is om enige promotie voor deze app te maken op de website. 
In ruil daarvoor zou Star een (geringe) vergoeding per via onze site aangemelde gebruiker 
kunnen krijgen. Ook zouden Star-leden extra functionaliteiten kunnen krijgen. Marc K heeft 
de app uitgetest en die functioneert goed. Het is een potentieel prima leerinstrument voor 
partnership bidding.  
Het bestuur stemt in met promotie (2x per jaar) en stelt daarbij meer prijs op extra faciliteiten 
voor gebruikers dan op een financiële vergoeding voor Star. Marc K overlegt hier verder over 
met Jan van Cleeff en zorgt dat afspraken ook worden vastgelegd. 

 
5. Voorhangprocedure nieuwe leden 
Anneke vraagt zich af of we daar niet van af zouden kunnen stappen, het is een beetje 
oubollig. De meeste bestuursleden zijn voor handhaving, het is een prima bescherming 
tegen querulanten, valsspelers en op andere manieren ongewenste nieuwe leden. 
 
6. Bestuurssamenstelling 
Henk van Doren neemt in verband met zijn verhuizing per einde boekjaar afscheid van Star. 
We zijn gelukkig met de toezegging van Marc Mentink om als penningmeester tot het 
bestuur toe te treden (uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV). 
 
7. Agenda ALV 2019 
Aan de voorgestelde agenda worden toegevoegd: 
. expliciet voorleggen aan de ALV van de samenstelling van de TC (Marc). De door de TC 
voorgestelde speelkalender 2019-2020 wordt door het bestuur goedgekeurd. 
. een toevoeging op de privacyverklaring in het privacyreglement (Anneke) 



. Huishoudelijk Reglement: vermelden dat nieuwe leden zich via de website aanmelden en 
niet meer via een formulier, dat de criteria voor lidmaatschap (speelniveau minimaal 1e klas) 
niet meer ieder jaar aan de ALV worden voorgelegd, maar uitsluitend als ze wijzigen en een 
toevoeging waarin de soorten leden (halfleden enz.) worden beschreven (Anneke zorgt voor 
conceptteksten). 
De agenda voor de ALV is door Felix bijgewerkt en is bij deze notulen gevoegd. 
   
8. Jaarverslag 2018-2019 
Felix heeft een skeletversie rondgestuurd, waaruit duidelijk blijkt wie wat wordt geacht te 
leveren. Alles in concept toe te leveren aan Felix uiterlijk 22 mei (eerder mag ook) 
 
9. Verslag belronde 
Nog niet iedereen heeft zijn deel afgerond, Afgesproken wordt dat het uiterlijk 22 mei gereed 
is en dat dan een overzicht van de resultaten wordt rondgestuurd. Felix maakt aan de hand 
van de diverse overzichten een samenvatting. Voorlopig passeren een aantal namen de 
revue van kandidaten voor de SGCT (zie punt 3) en de feestcommissie (Kerst 2019 
eenmalig, vanaf 2020 nieuwe commissie). Op langere termijn (vanaf 2021) lijken er 
voldoende kandidaten voor eventueel ontstane vacatures in de overige commissies, zie voor 
de kandidaten in kwestie de samenvatting van Felix (bijgewerkt en bijgevoegd). Eind mei, 
begin juni (iig vóór de ALV) komt er een verslag op de site van de resultaten van de 
belronde. 
 
10. Rondvraag en volgende vergadering 
Geen punten voor de rondvraag. De eerste week juni beleggen we een vergadering 
voorafgaand aan de speelavond vanaf 6 uur, d.w.z. 4 juni. Belangrijkste agendapunten: is 
alles voor de ALV geregeld (jaarverslag, aanvullende teksten, enz), en de eindresultaten van 
de belronde. 

 
 


