
Notulen Bestuursvergadering 4 juni 2019 
Den Hommel, aanvang 18.00. 
Aanwezig: Jaap Hazewinkel (vz), Henk van Doren (pm), Felix Ophorst (secr), Marc Kuijpers 
(TC). Afwezig: Anneke Douma (vakantie), Marc Mentink (ziekte). 
 

1. Opening / ingekomen stukken 
De voorzitter opent de vergadering om 18.15 uur. Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
1. Notulen BV 11 april 2019 
Ondergeschikte opmerkingen. Felix past het aan en zorgt dat het op de website komt. 
 
2. Voorbereiding ALV 
Alle acties t.a.v. deze stukken uiterlijk zondag 9 juni afgerond svp. Felix zorgt dan dat de 
agenda en het jaarverslag op de website komen uiterlijk per 11 juni.  
- Agenda: Jaap checkt de mandaattermijnen van de bestuursleden en geeft dit door 

aan Felix. Anneke zorgt voor plaatsing van de gewijzigde reglementen op de website 
en Marc voor het gewijzigde competitiereglement, beide uiterlijk 11 juni. 

- Jaarverslag 2018-2019: Jaap checkt de mandaattermijnen. Financiële paragrafen: 
Henk zorgt voor aanpassingen en begeleidende teksten, o.a. over krimpend ledental. 
E.e.a. is uiterlijk 9 juni bij Felix in een voor hem hanteerbaar wordformat. 

 
3. Verslag belronde 
Niet alles is afgerond. Afgesproken wordt dat dit 22 juni wel het geval is, we kunnen het 
dan nog even kortsluiten en op de ALV verslag doen. Als mensen hardnekkig niet 
telefonisch bereikbaar zijn, is het aan te bevelen hen een email te sturen met het verzoek 
te reageren: of ze wel of niet in de markt zijn en zo ja wanneer ze dan wel telefonisch zijn 
te bereiken. 
Heet hangijzer is de SGCT. Jaap gaat nogmaals in gesprek met Mariette (o.a. hoe het 
lid-af zijn van CH wordt opgevangen). En met diverse mensen die als mogelijke trekker 
zijn genoemd. Jaap zal ook hen polsen. Na de ALV worden alle personen die hebben 
aangegeven voor de SGCT in de markt te zijn plus eventueel de nieuw benaderde 
‘trekker’ per e-mail uitgenodigd voor een korte vergadering, voorafgaand aan een 
clubavond. Daarin wordt o.a. gepolst of zij onderling voldoende chemie hebben. In de e-
mail staat ook wat er in grote lijnen moet gebeuren en dat we open staan voor 
veranderingen in de werkwijze. Jaap regelt dit en zit de vergadering voor. 
In het zwartste scenario slagen we er niet in de commissie volgend jaar opnieuw 
volwaardig te bemannen. Dan zijn er twee opties: we stoppen met de SGCT of we maken 
er de UtrechtseGCT van en besteden het uit aan de huidige commissie die dan geheel 
los van Star opereert. Star zal in dat geval uiteraard alle gewenste support leveren. Beide 
opties zijn overigens niet erg aantrekkelijk. 
 
4. Teruglopend ledental 
Het aantal leden is gedaald van 225 (mei 2018) naar circa 200 (mei 2019). Dit betekent 
verlies aan inkomsten. De begroting voor komend boekjaar laat dan ook een gat zien van 
een € 1.335,-. Hierop kan op drie manieren worden gereageerd: verhoging contributie, 
verlaging uitgaven of interen op de reserve. Het bestuur zal de ALV voorstellen dit laatste 
te doen en het een jaar aan te kijken. Het is goed denkbaar dat zich voor het nieuwe 
speelseizoen (september) weer nieuwe leden aanmelden, zodat het begrote gat kleiner 
wordt. Henk maakt bij de begroting een verklarende tekst in deze lijn. Het kan dan 
worden besproken bij de behandeling van de financiële paragrafen van het jaarverslag of 
bij punt 13 van de agenda van de ALV: vaststelling contributie. 
Terzijde: van belang bij het teruglopend ledental is ook of het aantal spelende leden 
terugloopt, of dat het juist hoofdzakelijk niet-spelende leden betreft. Spelende leden 
leiden immers tot uitgaven (zaalhuur, competitiedeelname, enz.) en niet-spelende leden 



kosten ons niets. Als die verhouding verslechtert in die zin dat er relatief meer spelende 
leden zijn en relatief minder niet-spelende, is dat financieel gezien extra ongunstig.  
Het bestuur ziet niet zoveel in ledenwerfacties. Gezien het criterium om lid te kunnen 
worden (minimaal 1e klas-niveau) kunnen we niet werven onder beginnende bridgers. En 
in wervende acties bij collega-clubs in de regio zien we geen heil. Wel zouden we met 
ingang van komend boekjaar kunnen informeren naar de reden van opzegging. We 
vragen Anneke er eens over na te denken of en zo ja hoe dit te organiseren. 
 
5. Rondvraag en sluiting 
Marc: de samenstelling van externe viertallen teams is bijna rond. Er komen twee nieuwe 
leden bij die graag voor Star willen spelen. Er is 1 team minder, omdat er een team is 
gedegradeerd uit de 1e klas. 
Felix: vermelding van drives enz. van andere clubs op onze site is niet wenselijk. Het 
bestuur is het hiermee eens en we zullen hier in de toekomst uiterst terughoudend in zijn. 
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt, maar alleen als het bestuur daarmee instemt. 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur. 
 


