
Gelukkig nieuwjaar! 
 

Beste leden, 

Een nieuw decennium is aangebroken. Wat zal dit brengen?  

Bridge als wedstrijdsport heeft het moeilijk. Het aantal jonge mensen dat voor deze denksport kiest is al jaren 

tanende. Een wedstrijdclub als Star moet het wel van dit soort mensen hebben voor de toekomst. Op korte 

termijn is er niet zoveel aan de hand, al zal het u wellicht opgevallen zijn dat we een zaal minder huren op de 

clubavond dan in vorige jaren. De reden is dat ook wij te maken hebben met een terugloop in ons ledenaantal. 

Zaten we een aantal seizoenen geleden rond de 220, nu is dat teruggelopen tot iets boven de 200. Dat 

resulteert in een derving van contributie-inkomsten en daarmee in een uitdaging voor onze begroting. Het 

reduceren van het aantal gehuurde zalen per avond is een manier om aan die uitdaging tegemoet te komen. 

Het actief werven van nieuwe leden is niet iets dat we zullen doen. Uiteraard, als we niet-leden spreken zullen 

we vertellen over onze uitstekend georganiseerde club-avonden en de voor vrijwel iedereen op zijn of haar 

niveau beschikbare tegenstand. Als je beter wil worden moet je lid worden van Star, toch? Ik denk dat elk lid 

hierin een rol kan spelen, door als ambassadeur van Star uw positieve ervaringen als lid uit te dragen. Wist u 

dat bijna de helft van onze leden ook lid is bij een andere bridgeclub? 

Een andere zorg die we hadden was de continuïteit van onze diverse commissies. Zoals we op de site hebben 

gecommuniceerd heeft het bestuur in 2019 contact opgenomen met veel leden om hen te polsen. Ook al was 

niet iedereen beschikbaar voor enige taak, wel werd er vrijwel zonder uitzondering positief gereageerd op dit 

initiatief. Het heeft ook resultaat opgeleverd. De Kerstdrive is dit keer - weliswaar eenmalig - georganiseerd 

door oudgediende Adriaan Vos en nieuwkomer Jan-Willem van Oppen, terwijl er voor volgend seizoen weer 

een feestcommissie in de startblokken staat. Opvolging voor eventueel vertrekkende TC-leden lijkt 

gegarandeerd en dat is belangrijk aangezien die commissie het hart van onze vereniging is. 

Het belangrijkste zorgenkindje was wel de bemensing van de commissie die de Star Grand Café Tour 

organiseert, ons visitekaartje naar buiten. Van de zes leden die zich hiervoor de afgelopen jaren hebben hard 

gemaakt, hebben vier leden hun (actieve) lidmaatschap beëindigd. We zijn Mariëtte Vogelaar, Piet Leurink, 

Margriet Dijkema en Cor Hulspas heel dankbaar voor hun inzet en hebben dat ook getoond tijdens de 

prijsuitreiking van de laatste SGCT.  

Ik ben blij u te kunnen melden dat er een nieuwe commissie gevormd is, waarin oudgedienden Jan Meijer en 

Reggie Schouten zorgen voor continuïteit. Nieuwe leden van dit comité zijn Louk Herber, Martin Mucke, Eric 

Nöcker en ook Frans Lejeune heeft zijn medewerking voor het komend jaar toegezegd. Een eerste 

vergadering heeft plaats gevonden en ik heb er alle vertrouwen in. Ik zal vrijwel zeker opnieuw deelnemen in 

augustus! 

Al met al ziet de toekomst van onze vereniging er op de korte en middellange termijn prima uit. Voor 2020 zie 

ik geen problemen anders dan dat er enkele teams zijn in de externe viertallen-competitie die in hun klasse of 

divisie moeten vechten tegen degradatie terwijl promotie buiten bereik lijkt. Ik wens hen succes en u allen heel 

veel gezondheid, bridgeplezier en de nodige sportieve successen! 

 

Jaap Hazewinkel,  

Voorzitter bridgeclub Star. 


