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1. Woord van de voorzitter 

 
Eind juni 2018 gaf de ALV zijn zegen aan mijn kandidatuur voor deze voor mij nieuwe rol. 
Die rol heb ik aanvaard en direct heb ik aangegeven dat de sfeer op de club voor mij heel 
belangrijk is en dat ik me zal inzetten om daar waar de goede sfeer bedreigd wordt, hier iets 
aan te doen. Dat is natuurlijk een goed streven, maar het is me inmiddels ook wel duidelijk 
dat verschillende mensen een significant ander idee hebben van wat dat betekent. Ideeën 
die soms lastig te verenigen zijn. Zoals Engelsen zeggen: “You can’t have your cake and eat 
it”, en dat is bij ons niet anders. Op de site liet ik een nieuwsitem plaatsen waarin ik onder 
meer stel: “We zijn een wedstrijdvereniging maar ook een vereniging waar sportiviteit hoog in 
het vaandel staat en waar mensen met plezier naar toe moeten gaan”. Dat blijft staan en het 
startpunt is dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan. Terugkijkend op het 
afgelopen seizoen denk ik dat dat aardig gelukt is. 
 
Eind augustus werd wederom de Star Grand Café Tour gehouden. Voor mij was dit de 
eerste deelname en ik heb gezien hoeveel bridgers van verre komen voor dit uitstekende (en 
in goede sfeer verlopen) evenement. De Tour werd gewonnen door Louk Fresen en 
Waltraud Vogt; het beste “100%-Star paar” was Aris Verburgh / Louk Herber (2e plaats, en 
daarmee winnaar van de Ans Zijp-beker). Louk Fresen  was tijdens de drive ook lid van Star; 
helaas voor ons is hij naar Duitsland verhuisd. De continuïteit van de SGCT blijkt echter 
geen vanzelfsprekendheid. Zo’n toernooi komt alleen tot stand dankzij een groep vrijwilligers. 
Het team dat de SGCT heeft georganiseerd is al jaren hetzelfde gebleven en Star is die 
commissie dan ook veel dank verschuldigd en zal dat ook zijn voor de 2019-editie later dit 
jaar. Aan alles komt echter een eind en gelukkig zijn we daarover tijdig geïnformeerd. Dat 
betekent niet dat opvolging zomaar gevonden is. De situatie met betrekking tot de SGCT-
commissie was enigszins vergelijkbaar met de situatie van de Feestcommissie, die met 
name verantwoordelijk zou moeten zijn voor het organiseren van de Kerstdrive. Bij de drive 
in 2018 ontbrak het aan aankleding en menigeen heeft daar zijn of haar beklag over gedaan. 
Aangezien gedane zaken geen keer nemen, heeft het bestuur ook hier besloten vooruit te 
kijken en te zien hoe we hier in komende jaren wel een geslaagde Kerstdrive georganiseerd 
kunnen krijgen. 
 
De situatie rond personele bezetting van de twee commissies heeft het bestuur doen 
besluiten een “belronde” in te stellen. Een groot deel van de leden is door een lid van het 
bestuur telefonisch benaderd met de vraag of zij zich op kortere of langere termijn zouden 
willen inzetten voor de club. En als dat het geval was, welk soort activiteiten dan de persoon 
zelf ook energie zouden geven. In het algemeen is deze actie door de leden zeer op prijs 
gesteld en ook hebben we een lijst van gegadigden mogen opstellen. 
 
Wie niet gebeld is, is Henk Barreveld. Voor al zijn werk in de afgelopen jaren is hij in de ALV 
van 2018 benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn werk aan vormgeving en inhoud van de 
website. We zijn blij dat dat voor Henk niet het teken was om ermee te stoppen! Hij heeft 
naast zijn gebruikelijke activiteiten ook met het bestuur samengewerkt om het oude papieren 
aanmeldingsformulier voor kandidaat-leden om te toveren tot een digitale versie op de site 
van Star. 
 
Hoewel de Kerstdrive qua aankleding wellicht wat ondermaats was, was het wel de 
inauguratie van de “Jan Meijer trofee”, die met goedkeuring van de ALV in het leven was 
geroepen. Deze wisseltrofee is bestemd de voor de winnaars van de Kerstdrive. Dat waren 
dit jaar Theo Fonville en Hans Verveer. De inauguratie van de trofee werd met speciale Jan 
Meijer-taarten luister bijgezet. 
Daarbij hield het niet op voor wat betreft onze nummer-1 vrijwilliger. Op 26 april 2019 heeft 
het de Koning behaagd Jan Meijer te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al 
werden in de voordracht ook de andere activiteiten van Jan genoemd, in de toespraak bleek 
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dat de burgemeester van Utrecht het goed begrepen had: de voordracht was primair gedaan 
vanwege Jan’s verdiensten voor onze club over een tijdspanne van meer dan 50 jaar! 
 
Al met al zie ik het seizoen 2018-2019 dan ook als ‘het jaar van de vrijwilliger’. Naast alle 
erkenning voor Jan’s vrijwilligerswerk, kon hij zich ook samen met zijn teamgenoten laten 
kronen tot kampioen: Het team Meijer werd Nederlands kampioen bij Senioren-viertallen! Het 
team bestond uit Jan Meijer / Rob Groeneboom – Louk Herber en Toine van Hoof – Lodewijk 
Tielens. 
Verdere klinkende zeges zijn er helaas niet te melden van het front. Elders in dit verslag kunt 
u de details vinden. Over verslag gesproken, we kunnen ook trots zijn op ons on line 
magazine. Het lukt altijd om tijdens het seizoen voldoende auteurs te recruteren en zo 
verslag te doen van enkele leuke of interessante spellen van de clubavond en soms van een 
externe wedstrijd. Ik heb begrepen dat er ook niet-leden van Star zijn die het magazine 
regelmatig lezen. 
 
Afsluitend: ik denk dat het nog steeds goed gaat met onze vereniging, maar het is me ook 
gebleken dat we niet achterover kunnen leunen. Gelukkig doen velen binnen de club dat dan 
ook niet, en daarom kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. 
 
Jaap Hazewinkel 
Voorzitter BC Star 
 
 

 

Post Scriptum: Daags voordat deze jaarstukken gepubliceerd 
werden, vernamen we het nieuws van het overlijden op 6 juni 
van Peter Mayer. Peter was familie van en speelde samen met 
Hans Habbe Jansen en al lid van Star sinds 1990. Toen bij hem 
kanker werd geconstateerd was hij strijdvaardig. Zijn eerste 
chemo liep bijna helemaal verkeerd af, maar daarna was hij nog 
steeds heel optimistisch en zag uit naar een alternatieve 
behandeling.  
 
Helaas heeft deze niet de levensverlengende werking gebracht 
die werd gehoopt, waar Peter wist dat hij niet beter zou worden. 
Op zijn rouwkaart stond de typerende opmerking:  
 
“Voor hem was het glas altijd halfvol”. 
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2. Verslag van de secretaris 2018-2019 
 
Samenstelling bestuur:  rooster van aftreden: 
Voorzitter:  Jaap Hazewinkel 2022 
Secretaris:  Felix Ophorst  2020 
Penningmeester: Henk van Doren 2021 
Technische zaken: Marc Kuijpers  2020 
Lid:   Anneke Douma 2021 
 
Henk treedt m.i.v. het nieuwe boekjaar af in verband met zijn verhuizing naar Groningen. Als 
vervanger in het bestuur stellen wij voor om Marc Mentink te benoemen. Als de ALV hiermee 
instemt, heeft het bestuur vanaf juni 2019 de volgende samenstelling:   
        rooster van aftreden: 
Voorzitter:      Jaap Hazewinkel 2022 
Secretaris:      Felix Ophorst  2020 
Penningmeester:     Marc Mentink  2021 
Technische zaken    Marc Kuijpers  2020 
Lid, o.a. belast met ledenadministratie Anneke Douma 2021 
 
Speelgelegenheid 
In denksportcentrum Den Hommel heeft Star 4 speelzalen tot haar beschikking, in de 
zomerperiode 3. 
 
Clubcompetitie 
De clubcompetitie liep van 28 augustus 2018 tot en met 18 juni 2019 (44 speelavonden), de 
daaraan voorafgaande zomercompetitie liep van 3 juli tot en met 21 augustus (8 zittingen). 
De reguliere clubcompetitie bestond uit: 
- 7 zittingen interne viertallen (inclusief de finale) 
- 6 zittingen TI 
- 2 Howell-series van 7 avonden 
- een Butlercompetitie van 7 zittingen 
- een Turbo Butler van 7 zittingen  
- het persoonlijk toernooi en de Kerstdrive (tevens TI). 
Arbiters waren Harry Janssen en Marieke Lejeune.  
Voorzitter van het Protestcommittee was Frans Lejeune.  
Jan Meijer en Marc Kuijpers dupliceerden wekelijks de spellen. Jan Meijer organiseerde het 
individueel toernooi. De zomercompetitie was gratis voor leden. Gasten betaalden € 2,50. 
 
Ledenbestand 
 
Per 1 april 2018 waren er 224 leden. Begin april 2019 was het aantal gedaald naar 212: 
NBB-erelid         1 
Gewoon lid, lid van 4 clubs       5 
Idem, lid van 3 clubs      22 
Idem, lid van 2 clubs      72 
Idem, uitsluitend lid van Star   112 
Totaal      212 
 
Onder de leden zijn 2 club-ereleden. De gemiddelde leeftijd steeg licht verder tot ruim 63 
jaar. De verhouding man/vrouw is 84/16. Het gemiddelde aantal meesterpunten is 25.856, de 
gemiddelde rating bedraagt 1.718. 
 
Het papieren aanmeldingsformulier voor nieuwe leden werd vervangen door een geüpdatede 
digitale versie, zodat de ledenadministratie nu volledig digitaal plaatsvindt. 
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www.bcstar.nl 
De informatie op de website wordt zeer frequent aangepast. De informatie over clubuitslagen 
wordt wekelijks bijgewerkt. Hetzelfde geldt voor Star Magazine Online artikelen, met 
uitzondering van de zomervakantie. Ook wordt gerapporteerd over de externe viertallen- en 
bekercompetities en over de stand voor de clubbekers. Gemiddeld wordt er drie tot vier keer 
per week een nieuw bericht gepubliceerd. De topper was dit jaar wel het bericht over de 
koninklijke onderscheiding aan Jan Meijer, inclusief 23 reacties daarop van lezers. 
De meeste berichten worden op de website geplaatst door de beheerder, Henk Barreveld. 
Daarnaast worden berichten over nieuwe en vertrekkende leden gepubliceerd door Anneke 
Douma en is Jaap Hazewinkel actief voor het plaatsen van bijdragen in Star Magazine 
Online. Anneke en Jaap kunnen ook meer algemeen namens het bestuur berichten 
publiceren. Berichten of suggesties voor mededelingen worden vaak door anderen 
aangeleverd: TC, bestuur, Star Magazine redactie, Star Grand Café Tour, individuele leden 
en soms ook door 'derden'. Van het protestcomité is sinds eind 2017 niets meer vernomen. 
Individuele leden hebben de mogelijkheid om nieuwsberichten op de website van 
commentaar te voorzien, maar hiervan wordt slechts af en toe gebruik gemaakt. 
 
Het computerprogramma AWSTATS, dat op de website statistische informatie levert over het 
gebruik, toont 100 – 250 bezoekers per dag. Een belangrijk deel van niet-menselijke 
bezoekers is hierbij niet inbegrepen; bijvoorbeeld zoekmachines die lijsten van 
websitepagina’s bijhouden. Overigens kan opgemerkt worden dat de informatie van 
AWSTATS over aantallen 'echte' gebruikers niet geheel duidelijk is. Indien het van belang 
wordt gevonden om hier wat serieuzer naar te kijken, kunnen we (tijdelijk) Google Analytics 
installeren. De drukste dagen zijn woensdag donderdag en vrijdag. De meest geraadpleegde 
pagina’s zijn de Clubuitslagen, Star Magazine en Nieuws. De meest gelezen Star Magazine 
artikelen worden meer dan 100 keer gedownload. Bedenk hierbij dat als u een artikel een 
paar keer inkijkt op de website, het waarschijnlijk niet iedere keer opnieuw wordt 
gedownload.  
In verhouding tot de belangstelling voor de nieuwsberichten op de website, is de 
belangstelling voor het automatisch toegestuurd krijgen van e-mail bij nieuwsberichten 
onverminderd laag; er zijn nog steeds niet meer dan 15 aanmeldingen. Het aantal volgers op 
ons Twitter-account @BridgeclubStar, waar men korte berichten krijgt als er nieuws op de 
Star website verschijnt, is gestegen tot 160. Verreweg de meesten zijn overigens geen Star-
lid en er zijn ook nogal wat buitenlandse volgers. 
 
De website functioneert technisch naar behoren; afgezien van een probleem met een 
beveiligingscertificaat, waardoor de website op 7 februari enkele uren niet beschikbaar was, 
zijn er het afgelopen jaar geen problemen geweest. De website is uiteraard beveiligd en er 
wordt een paar keer per week automatisch een back-up gemaakt, die extern wordt bewaard.  
De website is ondergebracht bij internetserviceprovider SiteGround. Dit heeft ook het 

afgelopen jaar zeer bevredigend gefunctioneerd. 
 
Star Magazine on line 
Gedurende het boekjaar was Felix de eindredacteur. Henk van Doren vertrekt m.i.v. het 
nieuwe boekjaar en wordt opgevolgd door Robin de Kater. De rest van de redactie (Jaap 
Hazewinkel en Aris Verburgh) is verheugd dat er nieuwe gastauteurs zijn aangetreden: Klaas 
de Bruin, Harry Houtman, en Peter Hasperhoven. De vaste redactieleden zorgden om de 
maand iedere week voor een verslag van de clubavond, Iedere tweede maand werd 
verzorgd door de door de redactie op hoge prijs gestelde bijdragen van gastauteurs: Koeno  
Brouwer, Ton Mook, Hans Verveer, en Dirk Jan Vonk. Aanvulling van deze pool (zie 
hierboven) was natuurlijk meer dan welkom. Er zijn ook spontane bijdragen van de auteurs, 
zelfs van leden die niet tot de pool behoren. Bijvoorbeeld verslagen van externe 
competitiewedstrijden, bijzondere gebeurtenissen op bepaalde spellen, enz. Ook die 
bijdragen worden zeer op prijs gesteld. Er verschijnt in principe zonder uitzondering wekelijks 
een verslag over de clubavond, behalve in de zomer. 
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3. Star Grand Cafe Tour 2018  
 
Als vanouds was er weer op de laatste zondag van augustus de Star Grand Café Tour 
Bridgedrive. Dit jaar op 26 augustus. Met de vertrouwde pianist Henk Huisman en Frans van 
der Sluis op de drums tijdens de inschrijving en na afloop was de sfeer al gezet. De prijzen 
bestonden uit cadeaubonnen voor een heerlijke lunch of diner bij één van de deelnemende 
restaurants/Grand Café’s. De uitslag werd verzorgd door Cor Hulspas en Reggie Schouten. 
 
In de A-groep was de 1e prijs voor Loek Fresen en Waltraud Vogt met 63,31%. Louk Herber 
en Aris Verburgh wonnen, als “Beste Star-paar” in de A-groep, de Ans Zijp Wisselbeker. 
Sietske Mesu en Ruud Verhoef wonnen in de B-groep van 2e klasse en lager met 65,44%. 
 
Onderstaand de eerste drie van de 2 groepen. 
 
A-groep(> 2e klasse) 

1. Loek Fresen - Waltraud Vogt    63,31 %  
2. Louk Herber – Aris Verburgh    60,33 % 
3. Machteld Giesbers – Henk Willemsens   60,02 % 

 
B-groep(≤ 2e klasse) 

1. Sietske Mesu - Ruud Verhoef   65,44 %  
2. Marieke Schootstra – Michel Jansma  64,90 % 
3. Peter Sikkema - Erwin Boelens   64,14 % 

 
De Prijs voor de beste lunch ging dit jaar naar Restaurant Mahanakorn , gevolgd door 
Restaurant India Port en nieuwkomer restaurant Taj Mahal op respectievelijk 2e en 3e 
plaats. 
 
4. Frans zur Lage trofee 2019 
  
Op 2 april jl. werd voor de 44ste keer gespeeld om het persoonlijk kampioenschap van Star. 
De winnaar krijgt de Frans zur Lage trofee. Frans zur Lage was een prominent Star-lid. In 
1967 werd hij lid van verdienste en in 1975 erelid. Het deelnemersveld bestond ook dit jaar 
weer uit 84 personen. Het zogenaamde Poolse schema houdt in dat je 21 spellen speelt met 
21 verschillende spelers, 7 ronden van drie spellen. Dit schema zit inmiddels in het 
rekenprogramma van de NBB, zodat we de bridgemates konden gebruiken. Dit jaar werd de 
avond evenals vorig jaar georganiseerd door Jan Meijer. Ed Franken, die deze wedstrijd vele 
jaren achtereen organiseerde, was verhinderd in verband met persoonlijke omstandigheden. 
 
Uitslag van 2 april 2019 
1    Vincent Wiering 65,48% 
2 Rik van der Horst 62,50% 
3 Jan Tulp  61,55% 
4 Ben Verbon  61,07% 
5/6 Dennis Ottevanger 60,12% 
 Gerard Hilte 
7/8 Gerard Elsendoorn 59,52% 
 Stef Leeuwenburgh  
9 Sary Hilte  58,90% 
10 Stef Steens  58,69%  
 
De laatste tien winaars zijn: 
2010 Gerard Hilte en Niels de Bruin 
2011 Hans Kreuning 
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2012 Chris Hartog 
2013 Willem-Jan van Rooijen  
2014 Jan ten Cate 
2015 Rob van den Bergh 
2016 Toine van Hoof 
2017  Hendrik Jan te Winkel 
2018 Robin de Kater 
2019 Vincent Wiering 
 
5. Verslag van de Feestcommissie 2018-2019 
 
Er was dit jaar geen feestcommissie actief. Momenteel is het bestuur in gesprek met enkele 
leden die hiervoor belangstelling toonden. 
 
6. Verslag van de Technische commissie 2018-2019  
 
De Technische Commissie is afgelopen jaar tweemaal bijeen geweest voor een vergadering. 
 
Interne competities 
De TC is tevreden over het verloop van de competitieavonden. De clubavonden starten op 
tijd (tussen 19.45 en 19.50 uur) en eindigen rond 23.35 uur. De arbiters zijn Harry Jansen en 
Marieke Lejeune.  
 
Interne Viertallencompetitie 
De TC heeft afgelopen jaar een play-off systeem geïntroduceerd. De eerste vijf avonden 
werden volgens het Zwitsers systeem ingedeeld, de zesde avond waren de kwart- en halve 
finales. Op de laatste avond worden er 4 finales (28 spel) gespeeld voor de plekken 1 t/m 8.  
Komend jaar willen we in een aangepaste vorm doorgaan met de play-offs. De vier teams 
die na de vijfde avond op de plekken 1 t/m 4 staan, gaan een halve finale spelen (over 28 
spel), waarbij het hoogst genoteerde team de tegenstander mag kiezen. Op de laatste avond 
worden er 2 finales (28 spel) gespeeld. De overige teams blijven volgens het Zwitsers 
systeem spelen. 
 
Bekerwedstrijden 
Het hoofdklasseteam is in de 2e ronde uitgeschakeld door BC Tempo. Het 2e NBB-
bekerteam is in de 1e ronde uitgeschakeld door De Zeerob. Het 1e NBB-bekerteam won de 
1e ronde van Hok, in de 2e ronde was ’t Onstein duidelijk een maat te groot.  
 
Externe viertallen 
Alle teams in de Eerste Divisie, Tweede Divisie en de hoofdklasse hebben zich 
gehandhaafd. Star 13 heeft zich gehandhaafd in de 1e klasse, Star 14 is helaas 
gedegradeerd. Star 3 had goede kansen op promotie naar de Eerste Divisie, helaas is dit 
niet gelukt. 
De TC is druk bezig met het indelen van alle teams voor het komende seizoen. De 
teamindeling wordt in juni gepubliceerd op de website. 
 
Training externe viertallen (hoofdklasse en eerste klasse) 
Afgelopen jaar zijn er voor de deelnemers aan de districtsviertallen-competitie (Hoofdklasse 
en Eerste Klasse) drie trainingen gegeven in september en oktober door Henk Willemsens. 
De onderwerpen waren slembieden, afspel en tegenspel. De avonden waren leerzaam en 
werden goed bezocht. De TC wil graag voor komend jaar weer drie trainingsavonden 
organiseren. 
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Zomercompetitie 
Van 2 juli t/m 20 augustus zijn de zomerdrives. Er wordt Topintegraal butler gespeeld, per 
avond zijn er prijzen in natura. Het is opnieuw mogelijk om tijdens de zomerdrives aparte 
viertallenwedstrijden te organiseren. 
 
Competitiereglement 
Artikel 6 is aangepast conform het voorstel bij Interne Viertallencompetitie. Het herziene 
reglement is gepubliceerd op de website. 
 
Samenstelling en taken 2018-2019 
Marc Kuijpers (voorzitter) Reglementen, materiaalbeheer, vertegenwoordiger bestuur 
Henk Barreveld  Beheerder website, computerwerk 
Peter Hendriks  Organisatie clubavonden, clubbekers 
Jan Meijer   Leider clubcompetitie, zomercompetitie, dupliceren 
Ton Mook   Secretaris, organisatie clubavonden, dupliceren 
Reggie Schouten  Arbiter bekerwedstrijden, verzorging printwerk 
Dirk Jan Vonk   Viertallenleider, organisatie clubavonden, dupliceren 
 
Rooster aftreden TC-leden: 
- Marc Kuijpers, Ton Mook: 2019 
- Peter Hendriks, Dirk Jan Vonk: 2020  
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2021 
 
Marc en Ton willen doorgaan met hun werkzaamheden voor de TC. Peter heeft aangegeven 
dat dit zijn laatste jaar gaat worden in de TC.  
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Speelkalender 2019-2020 
 

7-jan Butler I-1 

2-jul Zomer 1 14-jan Butler I-2 

20-aug Zomer 8 21-jan Butler I-3 

25-aug 
Star Grand Café Tour 
(Ans Zijp-beker) 28-jan Butler I-4 

  4-feb Butler I-5 

27-aug TI-1 Openingsdrive 11-feb Butler I-6 

3-sep Viertallen 1 18-feb Butler I-7 

10-sep Viertallen 2 25-feb TI-5 Voorjaarsvakantie 

17-sep Viertallen 3   

24-sep Viertallen 4 3-mrt Howell II-1 

1-okt Viertallen 5 10-mrt Howell II-2 

  8-okt Halve finale / Viertallen 6 17-mrt Howell II-3 

15-okt Finale / Viertallen 7 24-mrt Howell II-4 

22-okt TI-2 Herfstvakantie 31-mrt Howell II-5 

  7-apr 
Persoonlijk Toernooi  
(Franz zur Lage-Trofee) 

29-okt Howell I-1 14-apr Howell II-6 

5-nov Howell I-2 21-apr Howell II-7 

12-nov Howell I-3   

19-nov Howell I-4 28-april TI-6 Meivakantie 

26-nov Howell I-5 5-mei geen bridge 

3-dec Howell I-6 12-mei Turbobutler 1 

10-dec Howell I-7  19-mei Turbobutler 2 

  26-mei Turbobutler 3 

17-dec 
TI-3 Kerstdrive  
(Jan Meijer Trofee) 2-jun Turbobutler 4 

24-dec geen bridge 9-jun Turbobutler 5 

30-dec Maandag! 16-jun Turbobutler 6 

 TI-4 Oudjaarsdrive  23-jun Turbobutler 7 

31-dec geen bridge 30-jun Jaarvergadering  
 

 

 

7. Verslag van het Protestcomité 2018-2019 
 
Afgelopen verenigingsjaar was er geen enkel protest. We hebben nul keer vergaderd en de 
samenstelling van het protestcomité is ongewijzigd. 
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8. Jaarrekening 2018-2019 en begroting 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARREKENING 2018/2019

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE BEGROTING

2018/2019 2018/2019 2019/2020

INKOMSTEN

contributies 25.000,00 24.485,00 22.400,00

rente baten 50,00 13,56 15,00

zomercompetitie 0,00 125,00 0,00

overige opbrengsten 100,00 0,00 0,00

SGCT Batig saldo 0,00 0,00 0,00

Star Grand Café Tour afdracht 350,00 308,00 300,00

------------------+ --------------------+ ------------------+

TOTAAL OPBRENGSTEN 25.500,00 24.931,56 22.715,00

UITGAVEN

oninbare vorderingen 0,00 60,00 0,00

NBB contributie 4.050,00 3.997,71 3.750,00

zaalhuur Den Hommel 9.000,00 8.749,94 8.000,00

viertallen (incl zaalhuur) 2.300,00 2.221,89 2.300,00

prijzen 100,00 68,39 100,00

clubwedstrijden 3.900,00 3.776,60 3.900,00

bekerwedstrijden 500,00 578,40 500,00

Bestuurskosten 300,00 535,67 300,00

attenties 400,00 242,95 400,00

materiaal 800,00 715,45 800,00

STAR Website 150,00 162,56 150,00

zomercompetitie 0,00 173,76 0,00

overige kosten 100,00 0,00 100,00

Trainingen 1.000,00 1.220,24 1.000,00

activiteiten commissie 1.000,00 974,64 1.000,00

lustrum 0,00 0,00 0,00

Star Grand Café Tour 0,00 149,00 0,00

------------------+ --------------------+ ------------------+

SUBTOTAAL 23.600,00 23.627,20 22.300,00

VOORZIENINGEN

Delta SCGT reserve 0,00 0,00 0,00

donatie lustrum reserve 1.500,00 1.500,00 1.500,00

------------------+ --------------------+ ------------------+

TOTAAL KOSTEN 25.100,00 25.127,20 23.800,00

EXPLOITATIESALDO 400,00 -195,64 -1.085,00

------------------+ --------------------+ ------------------+

TOTAAL 25.500,00 24.931,56 22.715,00
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Vermogensoverzicht

VORDERINGEN

te innen contributies 1.212,00€          1.010,00€          

overige vorderingen -€                   1.000,00€          

-------------+ -------------+

1.212,00€          2.010,00€          

SCHULDEN

vooruit ontv contributie 168,00€             -€                   

Saldo crediteuren lustrum -€                   -€                   

overige schulden 4.600,52€          4.450,25€          

-------------+ -------------+

(4.768,52)€         (4.450,25)€         

LIQUIDE MIDDELEN

Rekening Courant 4.494,88€          678,93€             

Vermogens rekening 20.415,23€        21.901,67€        

Rekeningen SGCT 2.994,71€          3.144,23€          

Materiaal 750,00€             1.000,00€          

kas -€                   -€                   

-------------+ -------------+

28.654,82€        26.724,83€        

-------------+ -------------+

BRUTO VERMOGEN 25.098,30€        24.284,58€        

VOORZIENINGEN

Star Grand Café Toer reserve 2.230,60€          2.380,12€          

lustrum reserve 4.278,52€          2.778,52€          

investeringsfonds 651,00€             1.000,00€          

-------------+ -------------+

(7.160,12)€         (6.158,64)€         

-------------+ -------------+

NETTO VERMOGEN 17.938,18€        18.125,94€        

31 maart 2019 31 maart 2018
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Toelichting op de Winst- & Verliesrekening 
 
Inkomsten 
De contributie is het afgelopen seizoen ruim 500 € lager uitgevallen dan de begroting. 
Hoewel er een tiental leden is bijgekomen, zijn er ongebruikelijk veel leden vertrokken om 
uiteenlopende redenen en heeft een aantal mensen gekozen voor half-lidmaatschap omdat 
ze geen partner (meer) hebben.  
 
De zomercompetitie heeft dit jaar iets meer gekost dan opgeleverd. Er zijn meer prijzen 
aangeschaft dan uitgedeeld, waardoor het beeld ietwat vertekent en er vrijwel quitte is 
gedraaid, hetgeen ook de intentie is. 
 
Met de blijvend lage rente zijn de rentebaten minimaal. 
 
Uitgaven 
Het totaal aan uitgaven is vrijwel conform begroting, hoewel er per post wel wat afwijkingen 
zijn. 
 
De belangrijkste meevallers waren te vinden in de posten ‘zaalhuur’, ‘clubwedstrijden’ en 
‘attenties’.  De post materialen valt iets lager uit dan begroot, maar er is wel een nieuwe 
laptop aangeschaft voor de uitslagenberekening. Deze is betaald (€349) uit de 
investeringsreserve, bedoeld voor uitgaven die niet van dien aard zijn dat ze over een 
langere periode te hoeven worden afgeschreven. 
 
Opvallende uitbijters aan de kostenkant:  
‘Bestuurskosten’ - nog ten tijde van het penningmeesterschap van Jaap Hazewinkel bleek 
een bedrag van ca. €170 open te staan op de Hommel-rekening van Star. Jaap had het 
vermoeden dat hierop kosten stonden die ook separaat via factuur in rekening waren 
gebracht maar heeft dat niet bevestigd kunnen krijgen. Het was natuurlijk noodzaak om de 
Star-rekening weer aan te zuiveren dus het bedrag is voldaan. Verder betreft het hier kosten 
van zakelijk bancair verkeer en vergaderkosten van zowel bestuur als TC. 
Hierna zijn we de bedragen op de rekening nauwgezet blijven volgen en het issue heeft zich 
niet opnieuw voorgedaan. 
‘Trainingen’ – de kosten van de training zijn hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg 
van het feit dat het NDC aanzienlijke kosten in rekening brengt voor het gebruik van een 
beamer tijdens de training, hetgeen in feite wordt gebruikt als compensatie voor het moeten 
oproepen van een (extra) medewerker voor de bediening. Deze kosten kunnen in de 
toekomst mogelijk worden voorkomen door met NDC weer een totaalafspraak te maken en 
een avond te kiezen waarop men toch al open is. 
‘SGCT’ – de nieuwe penningmeester heeft in zijn onervarenheid een factuur betaald die één 
van de café’s heeft verstuurd buiten de SGCT-organisatie om. De voorzitter van de SGCT-
commissie probeert dit recht te zetten, maar de kosten zijn voorlopig genomen. 
‘Zomercompetitie’ – zie uitleg bij inkomsten. 
 
Omdat de activiteitencommissie dit jaar niet bemensd was, heeft het bestuur zich ontfermd 
over de organisatie van de Sinterklaas- en Kerstdrive. De kosten, inclusief het gebak ter ere 
van de naamgever van onze nieuwe wisseltrofee , de ‘Jan Meijer Trofee’, zijn binnen budget 
gebleven. 
 
Voor het overige vielen de kosten ruwweg uit conform begroting. 
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SGCT 
De Star Grand Café Tour heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een verlies van c 
€150, hetgeen geheel verklaard wordt uit het feit dat het deelnemende aantal paren iets 
lager uitviel dan begroot. 
 
Toelichting op de Balans 2018/2019 
 
Debiteuren / vorderingen  
Het merendeel van de achterstallige betalingen uit seizoen 2017/2018 en eerder is voldaan, 
maar ondanks een tweetal e-mail herinneringen voor het lopende seizoen is de totale 
debiteurenpost opgelopen tot €1212. Een deel hiervan is inmiddels voldaan en voor een 
ander deel zijn er al afspraken gemaakt. Ik vrees echter wel dat een beperkt deel als 
oninbaar zal moeten worden afgeboekt. De procedure voor beëindiging van het 
lidmaatschap zal worden aangescherpt; debiteuren zeggen soms zich te hebben afgemeld, 
terwijl ledenadministrateur en penningmeester hiervan niet op de hoogte zijn.  
 
Enkele personen hebben hun contributie (deels) vooruit betaald, dat wordt in het nieuwe 
boekjaar verwerkt. 
 
Crediteuren/schulden  
Alle kosten waarvan de boekdatum na 31 maart viel, maar die ten laste moesten komen van 
boekjaar 2018/2019 zijn inmiddels voldaan. 
 
Begroting 
 
De start van een nieuw seizoen geeft meestal aanleiding tot enkele extra afmeldingen als lid. 
Ook dit jaar is dat het geval, waardoor ik de te innen contributie aanmerkelijk lager heb 
moeten inschatten. Aan de uitgavenkant heeft dit gevolgen voor de NBB-afdracht (lager) en 
we kunnen wellicht bij een deel van de competities volstaan met een kleiner aantal zalen per 
avond, waardoor de zaalhuur wat lager kan worden ingeschat. Voor het overige zijn de 
posten gelijk gehouden. 
 
Een en ander betekent dat we afstevenen op een negatief exploitatiesaldo van €1085. 
Hoewel de contributie al jaren stabiel is op het huidige niveau, voelt het bestuur er niet voor 
om voor het komende seizoen het negatief saldo te bestrijden met een contributieverhoging. 
Het bestuur beraadt zich op een strategie om het ledental toch weer te kunnen laten stijgen. 
Omdat het brutovermogen nog steeds aanzienlijk is (ongeveer een gehele jaarbegroting, 
wordt het risico van deze benadering acceptabel geacht. 
 
 

 

 


