
Verslag Algemene Ledenvergadering Star 25 juni 2019 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen welkom. Er zijn 26 leden 
aanwezig, inclusief 5 bestuursleden. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er is bericht van verhindering ontvangen van: 
Leon Bijnsdorp, Wubbo de Boer, Hans Bouman, Niels de Bruin, Conny en Jan ten Cate, Ed 
Franken, Machteld Giesbers, Tineke van Heck, Henca van Hees, Peter Hendriks, Sary  en 
Gerard Hilte, Arie Kamerbeek, Robin de Kater, Moshe Lewkowitz, Gerwin Middelkoop, Hans 
van Oostrom, Els de la Parra, Leonie Rutgers, Arjen Salari, Agnes Snellers, Peter Spanjaart, 
Jan Thesing, Jan Tulp, Nils Verhoeve, DirkJan Vonk, John van der Zwet.  
Er zijn diverse mails binnengekomen over de turbo butler en de zomercompetitie. Die komen 
aan de orde bij de bespreking van het verslag van de TC. 
 
3. Notulen ALV juni 2018 
Ongewijzigd geaccordeerd door de ALV. 
 
4. Tussenstand belronde 
Het bestuur heeft de meeste van de voorgenomen gesprekken gevoerd, maar het is nog niet 
helemaal afgerond, dus in de komende periode gaan we nog even door. Algemeen: er waren 
ongevraagd veel positieve reacties (prima initiatief, goed dat jullie dit doen, enz.). Ook bleken 
er onvermoed veel leden bereid om zich op een of andere manier in te zetten voor de club. 
Vanaf seizoen 2020-2021, dus niet aankomend seizoen, verwachten wij de Feestcommissie 
weer bemand te hebben. De SGCT is een hoofpijndossier. De huidige commissie die de tour 
organiseert stopt er grotendeels of geheel mee na deze zomer. Er zijn wel mensen die 
aangaven daar iets voor te willen doen, maar een echte ‘trekker’ is nog niet gevonden. Het 
heeft de aandacht van het bestuur en we hopen dat deze zomer of begin volgend seizoen 
ingevuld te hebben.  
 
5. Verslag van de secretaris 
Akkoord. 
  
6. Verslag SGCT  
Akkoord 
 
7. Verslag FzL-trofee 
Akkoord. 
 
8. Verslag Feestcommissie 
Deze was niet actief dit jaar. 
 
9. Verslag Technische commissie  
Hendrik Jan te Winkel: de series duren te lang. Zie bijvoorbeeld de interne viertallen: na 5 
keer weet je wel hoe hoog of laag je ongeveer eindigt. De spanning is er dan wel af. Dat 
geldt ook voor de 5x7 weken dat we andere series spelen. Kan er niet eens worden 
nagedacht over andere formules, bijvoorbeeld 7x5? 
Henk Willemsens: voelt mee met dit bezwaar, maar er is wel een verschil tussen butler en 
paren (butler kun je in 1 avond nog enorm stijgen of dalen). Als het aan hem ligt: paren wel 
korter, butler niet. 
Herman Klouwen: waarom creëren we niet een aparte paren en butler status? Zodat je van 
butler naar butler promoveert of degradeert en van paren naar paren. Wat maakt het uit of je 
in butler in de A speelt en in paren in de C? 



Toine van Hoof: t.a.v. de interne viertallen: regel dat je vanuit de swiss terug kunt komen in 
de knock out? 
Svend Germann: liever een langere finale wedstrijd voor de interne viertallen. 
Louk Herber: waarom niet butler in de zomer handhaven en dan terug naar een laatste serie 
paren i.p.v. turbo butler? 
 
Besluiten: 
Zomercompetitie: de vergadering gaat akkoord met paren als standaard, wie apart wil 
viertallen kan dit, mits aangekondigd. 
Turbo butler: de waardering daarvoor is wisselend, maar de vergadering gaat ermee akkoord 
om deze te handhaven. Wel moet de TC zich buigen over de telling, nu wordt regelmaat 
gestraft en degradatie en vervolgens promotie beloond.  
Kortere speelseries: de TC zal opnieuw naar de speelkalender kijken en uiterlijk september 
met voorstellen komen. Er zijn beslist wel mogelijkheden voor aanpassing. 
Aparte butler- en parenstatus: dit voorstel wordt verworpen. 
 
Competitiereglement: er zijn wat kleine aanpassingen, o.a. m.b.t. half-leden (mogen 
onbeperkt invallen). Het is gepubliceerd op de website. 
 
10. Verslag Protestcommissie 
Deze heeft niet bijeen hoeven te komen. 
 
11. Verslag Kascommissie 
Herman Klouwen verklaart mondeling dat de commissie akkoord is met het gevoerde beleid 
en dat alles klopt. Wel heeft de commissie lichte zorgen over het dalende ledenaantal. Daar 
komen we op terug bij het verslag van de penningmeester. De secretaris vraagt hem het 
akkoord van de commissie formeel te bevestigen en op schrift te stellen zoals in andere 
jaren. Herman zegt toe dit te zullen doen. 
 
12. Verslag penningmeester 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het financiële verslag over 2018-2019. Met betrekking tot de 

begroting voor het nieuwe jaar: in verband met het dalende ledenaantal is er een tekort voorzien 
van ongeveer € 1.000,-. Het bestuur stelt voor om als dit tekort zich daadwerkelijk voordoet, 
het te compenseren uit de algemene reserves. Met andere woorden: we kijken het dit jaar 
even aan. Als de tendens doorzet zullen we andere maatregelen moeten treffen, 
bijvoorbeeld contributieverhoging of vermindering van de uitgaven. De vergadering gaat 
akkoord met dit voorstel. 
Actieve ledenwerving is niet erg aantrekkelijk, je schiet dan onder de duiven van andere 
clubs en dat moeten we niet willen. Wel zullen we wat meer aandacht besteden aan onze 
zomercompetitie door flyers te verzenden aan de secretariaten van regionale clubs en die op 
de zomeravonden uit te delen aan niet-leden. 
Anneke Douma heeft gekeken naar de redenen van opzegging. De laatste 22 leden die 
hebben opgezegd gaven als reden aan: 
- geen partner: 6 
- gezondheid: 4 
- praktische redenen (verhuizing, clubavond duurt te lang, reisafstand): 7 
- geen opgave van redenen: 5 
Daar lijkt niet echt een beleid op te formuleren. 
Jan Meijer: in de D-groep zijn er wat opzeggingen geweest van mensen die de clubavond te 
lang vinden duren. Is het een overweging om voor hen de avond in te korten naar 24 
spellen? Het bestuur zal de animo hiervoor onder de D-spelers in het nieuwe seizoen polsen. 
 
13. Contributie 
Het bestuur stelt voor deze ongewijzigd te laten. Applaus. 
 



 
14. Samenstelling bestuur 
Als in de agenda al beschreven: Henk van Doren stapt op als penningmeester (verhuizing) 
en het bestuur stelt voor Marc Mentink in zijn plaats te benoemen. De overige bestuursleden 
blijven in functie. Het voorgestelde bestuur bestaat dan uit: 
Voorzitter:       Jaap Hazewinkel 2021 
Penningmeester:      Marc Mentink  2022 
Secretaris:       Felix Ophorst  2020 
Technische zaken     Marc Kuijpers  2020 
Ledenadministratie en overige bestuurszaken Anneke Douma 2021 
Applaus. 
 
15. Aanpassing reglementen 
Het privacyreglement volgt in grote lijnen het bondsvoorstel, maar er zijn aanpassingen 
verricht voor activiteiten die lang niet alle clubs verrichten. Denk aan de fotoboeken (blijven 
vanaf nu 1 jaar openbaar op de website, daarna alleen nog voor leden via een wachtwoord 
toegankelijk), de SGCT, wedstrijdverslagen met namen op de site, enz. Nieuwe leden 
worden vooraf over ons privacybeleid geïnformeerd en als ze lid worden conformeren zij zich 
daar dus aan. 
In het Huishoudelijk reglement zijn ook een paar kleine aanpassingen doorgevoerd: de 
definitie van half-leden is beschreven, de minimale speelsterkte om lid te worden is er in 
opgenomen (zodat we die niet ieder jaar opnieuw aan de ALV hoeven voor te leggen) en 
nieuwe beker (de Jan Meijer bokaal) is benoemd.    
De aangepaste reglementen zijn te vinden op de website. 
 
16. Jubilarissen en leden aan wie Star dank verschuldigd is 
Er zijn diverse leden die 25 jaar lid zijn: 
Machteld Giesbers, Anja Jansen, Herman Klouwen (ter vergadering aanwezig, krijgt speldje), 
Albert Reijnen (komt komend seizoen weer spelen bij Star), Leonie Rutgers, en Edwin Stoel. 
Degenen die niet aanwezig zijn krijgen in het nieuwe speelseizoen het speldje. 
 
17. Agendapunten van leden 
Geen. 
 
18. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 


