
Notulen Bestuursvergadering 10 maart 2020 
Den Hommel, aanvang 18.30. Aanwezig: Jaap Hazewinkel (vz), Felix Ophorst (secr), Mark 
Mentink (pm), Marc Kuijpers (technische zaken), Anneke Douma (ledenadm/overige zaken) 
 

1. Opening / ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
2. Notulen BV 30 oktober 2019 

N.a.v.: BCO is mede-eigenaar van de nieuwe dupliceermachine in een verhouding 40% BCO 
- 60% Star. Er zijn geen formele contactpersonen benoemd, dit is ook niet noodzakelijk. In 
voorkomende gevallen is er zeer gemakkelijk contact te leggen op niveau TC of Bestuur. 

 
3. Svz SGCT 

Er zijn twee vergaderingen geweest, er is een draaiboek en een actieplan opgesteld, 
iedereen weet wat er moet gebeuren. Kortom: de commissie is volop bezig. Er is toegang 
verkregen tot de bankrekeningen. Er is een reserve van 3.500 euro, die laten we tot nader 
order ongemoeid. We zullen de commissie bekend maken op de website in overleg met Louk 
Herber (Jaap). 

 
4. Enquête D-lijn 24 i.p.v. 28 spellen 

Marc K heeft dit besproken binnen de TC. Er zijn nogal wat bezwaren, van technische en 
gevoelsmatige aard. Juist de leden van de TC die in de D-lijn spelen, waren fel tegen 
bekorten van de speelduur. Zij vrezen daarmee een vreemde eend in de bijt te worden 
(‘Horen we er dan nog wel bij? Willen we dan nog wel lid blijven?’). Daarnaast zijn er 
technische bezwaren, bijvoorbeeld synchronisatie van de bridge mates, wat te doen met de 
laatste ronde als er een combi met de D-lijn is, mogelijk wordt de competitie minder eerlijk, 
enz. Besloten wordt daarom een enquête op de website te zetten voor alle lijnen (Jaap en 
Marc K). Daarbij moet aandacht gesteld worden aan de vraagstelling (niet sturend, volstrekt 
neutraal geformuleerd) en moet duidelijk gemaakt worden dat dit dient als hulpmiddel voor 
het beleid. Het bestuur zal haar visie en een voorstel voorleggen aan de ALV in juni 2020. 

 
5. Locatie externe competitiewedstrijden 

Woensdag is/gaat Den Hommel definitief dicht. De TC zal voor volgend seizoen overleggen 
met de districtteams. Er zijn 2 opties: verandering van speeldag (bijvoorbeeld maandag of 
vrijdag) of verandering van locatie (bijvoorbeeld Vianen). Het voordeel van vrijdag resp. 
Vianen is dat er een arbiter aanwezig is (drukt de kosten). De TC zal na raadpleging van de 
spelers t.z.t. een voorstel aan het bestuur voorleggen (Marc K). 

 
6. Diverse commissies publiceren op site 

Alle bestuurscommissies staan met hun leden op de site (voor de SGCT- en de 
feestcommissie wordt inmiddels zorg gedragen). Ook de redactie van Star Magazine is 
vermeld (hoewel dat formeel natuurlijk geen commissie is). De actuele gastauteurs worden 
aangevuld. Dat zijn op dit moment: Peter Hasperhoven, Harry Houtman, Ton Mook, Hans 
Verveer en Peter van der Voorden. Koeno Brouwer en Klaas de Bruin hebben zich 
beschikbaar gesteld, maar spelen niet op dit moment. Ook de webmaster(s) kunnen in 
overleg worden opgenomen. Meervoud, want Henk Barreveld stond positief tegenover hulp 
van Hans Sampiemon. Jaap zorgt dat e.e.a. geactualiseerd op de site komt. 

 
7. Voorbereiding ALV (allen) 

 
- Agenda, n.a.v.: Jaap checkt of de bestuursmandaten correct zijn. Anneke zoekt 

uit of er al dan niet nog een agendapunt ‘reglementen’ moet komen. Contributie: 
zie agendapunt 8.  

- Datum: 30 juni 2020. 



- Jaarverslag: WvdV (Jaap), secretaris (Felix, zorgt voor stuk Henk B., Anneke svp 
lidgegevens toeleveren), SGCT 2019 (Mariette/Louk via Jaap), FzL (Ed F via 
Felix), Feestcie (geen verslag maar wel een paar regels: Anneke), TC en 
speeldagen 2020-2021 (Marc K), Protestcie (Frans L via Mark K), Jaarrekening 
en begroting (Mark M). Alle  stukken s.v.p. uiterlijk 18 mei aan Felix toeleveren.   

 
8. Ontwikkeling ledental en eventuele gevolgen voor contributie 

Sinds 1 januari 2019 is het ledental afgenomen met 14 mensen (7%), sinds 1 april 2019 tot 1 
april 2020 met (naar schatting) 9 mensen (5%).  We handhaven ons beleid t.a.v. de 
contributie, die blijft voorlopig ongewijzigd. Wel zullen we op de ALV melden dat als de 
ledendaling doorzet, er maatregelen volgen. Er zijn dan twee mogelijkheden: uitgaven 
verlagen of contributie verhogen. Anneke houdt al enige tijd de reden van opzegging bij, die 
zijn op zich niet verontrustend. Zij zal in de toekomst ook eens informeren bij mensen die lid 
worden hoe zij tot hun keuze voor Star zijn gekomen. Ook zal zij uitzoeken hoe onder de 
opzeggers de verhouding is tussen actief spelende leden en niet-spelende leden. 
 

9. Corona 
We volgen hierin het RIVM en de NBB. Vooralsnog blijft de clubavond dus gehandhaafd. 
Wel verzoeken we de leden (vanavond in woord en ook op de site, Jaap) bij de geringste 
twijfel of symptomen thuis te blijven. Dit heeft dan geen gevolgen voor de stand 
(strafkorting). 
 
10. Rondvraag: geen 

 
11. Sluiting 
 

   
 

 


