
Notulen Bestuursvergadering 1 oktober 2019 
Den Hommel, aanvang 18.00. Aanwezig: Jaap Hazewinkel (vz), Marc Mentink (pm), Felix 
Ophorst (secr), Anneke Douma (overige bestuurszaken), Marc Kuijpers (technische zaken). 

 
1. Opening / ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
2. Notulen BV 4 juni 2019 

Met minimale aanpassingen goedgekeurd, Felix zorgt dat het op het web komt. 
 

3. Verslag ALV jun i 2019 
Met minimale aanpassingen goedgekeurd, Felix zorgt dat het op het web komt. 
N.a.v.: Marc K zorgt dat de D-spelers worden gepolst over het eventueel spelen van minder 
spellen. 
 

4. Belronde 
Anneke, Felix, en Jaap hebben dit afgerond, inclusief de portie die van Henk van Doren is 
overgenomen. Marc K. zal dit alsnog doen en een eindverslag inleveren. Als dit is ontvangen 
zorgt Jaap voor een stukje op de website waarin verslag wordt gedaan van de resultaten 
(zonder uiteraard namen te noemen). Zie voor de namen het totaaloverzicht van kandidaten 
van Felix (bijgevoegd). Jaap zal (als ook het eindverslag van Marc K is ontvangen) een 
spreadsheet samenstellen waarin ALLE benaderde leden staan met hun reacties. Dit 
voorkomt dat we over bijvoorbeeld 2 of 3 jaar weer dezelfde leden gaan benaderen bij een 
nieuwe actie. Ook wordt dan duidelijk(er) wie er ‘op termijn’ beschikbaar zijn en waarvoor 
dan. 
De lijst met namen voor de diverse commissies wordt langsgelopen en daar worden vanuit 
de vergadering nog spontaan een aantal mogelijke kandidaten aan toegevoegd. De SGCT is 
een apart agendapunt. De TC: een aantal geschikt lijkende kandidaten heeft zich gemeld, de 
TC zal daarvan iemand benaderen als er een vacature ontstaat. Lustrumcommissie: die 
installeren we in 2020, ook hiervoor lijken er voldoende kandidaten te zijn. Star Magazine; is 
op sterkte, er zijn een paar nieuwe gastauteurs uit de belronde naar voren gekomen. 
Feestcommissie: voor dit jaar benadert Anneke drie leden, voor de jaren daarna hebben 
zich een paar kandidaten gemeld. Protestcommissie: er heeft zich iemand gemeld, maar 
uitbreiding lijkt niet noodzakelijk. Jaap meldt de kandidaat aan bij Frans Lejeune, zodat die 
ervan op de hoogte is. Webmaster: er heeft zich iemand gemeld die vanaf bijvoorbeeld 
volgend jaar in de markt is. Jaap stelt Henk Barreveld hiervan op de hoogte en polst hem of 
hij überhaupt hulp nodig acht of versterking wenst. Denkbaar is dat de kandidaat eerst een 
tijdje meeloopt. Marc K merkt op dat samen aan een website werken haken en ogen kan 
hebben (twee kapiteins op één schip). Dit laten we afhangen van de mening van Henk 
Barreveld. Kascommissie: er heeft zich iemand gemeld, Jaap vraagt hem om volgende ALV 
aanwezig te zijn zodat hij zich daar beschikbaar kan stellen. Bestuur: op termijn zijn er twee 
geschikt lijkende kandidaten. We parkeren dit even tot 2020, directe versterking van het 
bestuur is niet noodzakelijk. Tenslotte zijn er een aantal leden die in de ‘doe-sfeer’ 
beschikbaar zijn zonder dat zij duidelijke voorkeuren uitspreken. 
 

 
5. Hoe verder met SGCT 

Jan Meijer droeg recent een bijzonder geschikte ‘trekker’ voor deze commissie voor. Jaap 
gaat met diegene op korte termijn in gesprek over wat er allemaal moet gebeuren. Daarbij 
speelt het draaiboek van Mariette een rol en passeren alle in de belronde genoemde 
kandidaten de revue. Jaap benadert ook Frans Lejeune om te polsen of die de ICT-kant op 
poten wil zetten om zo de voortdurende problemen met de uitslagberekening op te lossen. 
Jan Meijer is gelukkig bereid nog 1 of 2 jaar in de commissie zitting te nemen. Er zijn de 
nodige klussen in de ‘doe-sfeer’ aan de SGCT verbonden, denk aan de bezetting van de 



ontvangsttafels waar zondagochtend de loopbriefjes worden uitgereikt, enz. Daarvoor kan 
wellicht uit de ‘doe-pool’ (zie bij punt 4) worden geput. 

 
6. Kerstdrive feestcommissie 

Zie punt 4: voor dit jaar benadert Anneke drie leden, voor de jaren daarna hebben zich een 
paar kandidaten gemeld. Er is € 1.000,- budget. Anneke zal benadrukken dat er een goed 
evenwicht wordt gevonden in de kosten van ‘aankleding’ en het beschikbare geld voor 
prijzen.  
 

7. Rondvraag  
Marc K: de dupliceermachine blijkt voor 1/3 deel eigendom van BCO te zijn. Dit was tot nu 
toe onduidelijk, in de stukken en afrekeningen is er niets van terug te vinden. Maar BCO wil 
de machine nu en dan gaan gebruiken, dit is ok. De TC stelt voor om als proef in 3 i.p.v. 4 
zalen te gaan spelen. We wachten af of hoe dit valt onder de spelende leden (of en hoeveel 
opmerkingen of zelfs protesten er komen). Er zijn problemen ontstaan omdat het NDC op 
woensdag dicht is en er districtswedstrijden waren gepland. Dit probleem is vooralsnog 
opgelost, maar op termijn moeten we een permanente oplossing zoeken. Voorlopig opties: 
we wijken uit naar een andere speelgelegenheid (bij voorkeur ook in Utrecht), of we kiezen 
een andere dag dan de woensdag als speeldag voor deze wedstrijden. Voor de Hoofdklasse 
beker kunnen we denken aan vrijdag, wat als voordeel heeft dat we de arbiter met BCO 
kunnen delen. 
Jaap: er spelen twee nieuwe leden competitie voor Star, die we nog niet op de clubavond 
hebben gezien. Dit kan komen omdat ze halverwege de interne viertallen lid zijn geworden. 
Maar het is wel de bedoeling dat ze met ingang van de reguliere clubavonden komen spelen. 
Jaap houdt een oogje in het zeil. 
Anneke: de bied-app van Jan van Cleeff is van de website verdwenen. Zij zal Henk B vragen 
die weer op de homepage te plaatsen. Ons NBB erelid Henk van Aarst is helaas overleden. 
Resteert nu nog Jan Meijer als Star erelid. Anneke zorgt voor ‘vinkjes’ in de ledenlijst, zodat 
duidelijk wordt wie erelid, lid van verdienste, enz. zijn. Jaap checkt e.e.a. nog even in het 
boek van Ed Franken. Ook werkt hij de lijst bij van degenen die 25 jaar lid zijn. Anneke: klopt 
het dat er iemand bij Star speelt die geen lid is? Marc K zoekt dit uit. 

 


