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1. Woord van de voorzitter 
 
Als we terugkijken op het afgelopen seizoen dan kunnen we niet om de Corona-crisis heen. 
Op de laatste clubavond voor de gedwongen sluiting, 10 maart 2020, vergaderde het bestuur 
nog en besprak  hoe we zouden omgaan met leden die in de komende competitie afwezig 
zouden blijven vanwege verdachte verkoudheden. Die discussie bleek nutteloos en de 
uitkomst goed voor het archief. De voorgestelde aanpak werd die avond nog 
gecommuniceerd maar is nooit in de praktijk gebracht omdat een week later op last van 
overheid, RIVM en de NBB alle bridgeclubs gesloten werden.  
 
Het is heel snel gegaan. De Coronacrisis zette een streep door de laatste reguliere 
competitie en we hebben de rest van het seizoen niet meer op de club gespeeld. Ook is 
helaas het individueel gesneuveld, dus dit jaar kwam er geen winnaar van de Frans Zur Lage 
trofee.  
De ALV is eveneens verschoven naar de laatste dinsdag van augustus; dit in plaats van de 
gebruikelijke datum van eind juni. Daarom beslaat dit verslag de periode tot eind maart 2020. 
Wel bewees de NBB zijn toegevoegde waarde. Samen met Stepbridge maakten zij het 
mogelijk om op Stepbridge de clubavond te organiseren. Geheel “om niet”, tot het eind van 
het jaar. Dit werd mede gefaciliteerd door Marieke en Frans Lejeune waarbij Marieke 
meestal de wedstrijdleiding had. De opzet van deze clubavonden heeft veel aandacht 
gevergd, waarbij speeltempo een belangrijk discussiepunt was. Een enquête heeft geleid tot 
het compromis dat daarna gehanteerd werd. 
De Coronacrisis heeft ook impact gehad op de district viertallencompetitie en op de NBB 
Bekercompetities. Wel zijn de landelijke viertallencompetities op tijd afgerond. Als resultaat 
bleek één Star-team (7) te zijn gedegradeerd naar de HoofdKlasse terwijl de rest van de 
teams zich handhaafden; Star 1 en 2 in de Eerste Divisie, Star 3 tot en met 8 in de Tweede 
Divisie. Star 3 deed daarnaast nog een poging om uit te mogen komen in het Nederlandse 
Seniorenteam, maar verloren de finale van de kwalificatie. 
De districtcompetitie werd niet afgemaakt, maar daarin eindigde Star 10 als eerste in de ene 
poule en Star 9 als tweede in de andere poule. Omdat daarin de nummer 1 bedankte voor de 
eer zijn beide teams gepromoveerd en zijn we er per saldo op vooruit gegaan. 
Rob van den Bergh en Hans Kreuning behaalden ook een mooi resultaat door het “22nd 
Madeira International Bridge Open” op hun naam te schrijven.  
 
De belronde die het bestuur was gestart in het vorige seizoen is inmiddels afgerond en we 
zijn heel blij dat we binnen onze vereniging kunnen rekenen op veel mensen die elk op hun 
manier willen bijdragen om zo de club goed te laten draaien. Alle commissies zijn goed 
bemenst.  
Wat wel zorgen baart is de ontwikkeling van het ledenaantal. Gestaag gaat dat met kleine 
stapjes naar beneden. Dit heeft in eerste instantie een financiële impact. We hebben daarom 
besloten om het aantal te huren zalen aan te passen (op de Interne Viertallen na), teneinde 
toch binnen de begroting te kunnen blijven. In die opzet zijn we redelijk geslaagd. 
 
 
 



3 

 

In het afgelopen jaar hebben we van vijf Star-leden afscheid moeten nemen: 

• Peter Mayer overleed op 6 juni 2019. Dit is in het vorige jaarverslag al gememoreerd. 

• Loeki Vehmeijer overleed op 14 juli 2019. Loeki, levenspartner van Ed Franken, 

speelde op het laatst nog met Jules van Ogtrop maar stopte tegelijk met Jules met 

het bezoeken van de clubavond.  

 
• Henk van Aarst overleed op 18 september 2019. Henk van Aarst beleefde in de jaren 

zestig met Jan Meijer samen gouden tijden en ze schopten het tot het Nederlandse 

team. Later was Henk heel belangrijk voor het oprichten van het Nationaal Denksport 

Centrum waar we nog steeds spelen. Henk was erelid van de Nederlandse Bridge 

Bond. 

 
• Dick van der Voort overleed op 28 april 2020 aan de gevolgen van slokdarmkanker. 

Dick was al 58 jaar lid van Star en is ooit - met Vino Bisht spelend - winnaar 

geworden van de MK Paren (toen niet voor Star uitkomend). Dick is 87 jaar 

geworden. 
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• Mariëtte Vogelaar overleed op 9 juni 2020 na een jarenlange strijd tegen kanker. 

Mariëtte was gedurende vele jaren de drijvende kracht achter de Star Grand Café 

Tour. Sterker, zij bleef lid van Star om dit evenement te organiseren; op Star speelde 

ze zelden omdat ze ook elders lid was en daar speelde. In 2019 nam ze afscheid van 

de organisatie en helaas heeft ze niet meer kunnen deelnemen zonder zich om de 

organisatie te hoeven bekommeren. 

 

 
Terugkijkend denk ik dat we een bijzonder verenigingsjaar achter de rug hebben. De club 
staat er goed voor, maar het is alleszins onzeker hoe lang alle bridgeclubs in Nederland 
impact zullen ondervinden van de coronacrisis. Ik hoop in het verslag volgend jaar 
optimistisch vooruit te kunnen kijken! 
 
Jaap Hazewinkel. 
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2. Verslag van de secretaris 2019-2020 
 
Samenstelling bestuur:     rooster van aftreden: 
Voorzitter:      Jaap Hazewinkel 2022 
Penningmeester:     Marc Mentink  2021 
Secretaris:      Felix Ophorst  2020 
Technische zaken:     Marc Kuijpers  2020 
Ledenadministratie en overige bewstuurszaken: Anneke Douma 2021 
 
In het nieuwe boekjaar stelt het bestuur zich voor ongewijzigd door te gaan, goedkeuring 
ALV voorbehouden. Als de ALV hiermee instemt, heeft het bestuur in het nieuwe seizoen de 
volgende samenstelling (alleen de mandaat termijnen zijn dus gewijzigd):  
        rooster van aftreden: 
Voorzitter:       Jaap Hazewinkel 2022 
Penningmeester:      Marc Mentink  2021 
Secretaris:       Felix Ophorst  2023 
Technische zaken:     Marc Kuijpers  2023 
Ledenadministratie en overige bestuurszaken: Anneke Douma 2021 
 
Speelgelegenheid 
In denksportcentrum Den Hommel heeft Star 3 speelzalen tot haar beschikking. De 
vermindering van het aantal speelzalen buiten de zomerperiode (van 4 naar 3) in verband 
met de afname van het aantal leden heeft niet tot problemen of protesten van leden geleid. 
 
Clubcompetitie 
De clubcompetitie werd na dinsdag 10 maart 2020 stilgelegd i.v.m. de corona-uitbraak. De 
clubcompetitie liep van 27 augustus 2019 tot en met 10 maart 2020 (29 speelavonden), de 
daaraan voorafgaande zomercompetitie liep van 2 juli tot en met 20 augustus (8 zittingen). 
De reguliere clubcompetitie bestond uit: 
- 7 zittingen interne viertallen (inclusief een halve finale en de finale) 
- 5 zittingen TI 
- 2 Howell-series van 5 avonden 
- een Butlercompetitie van 6  zittingen 
- de Kerstdrive (tevens TI). 
Het persoonlijk toernooi, de 6e Topintegraal en de Turbo Butler van 6 zittingen kwamen te 
vervallen. Vanaf 7 april was er de mogelijkheid om aan  de clubavond op Stepbridge deel te 
nemen. Arbiters waren Harry Janssen en Marieke Lejeune (de laatste nam ook de 
Stepavonden voor haar rekening). Voorzitter van het Protestcommité was Frans Lejeune.  
Jan Meijer, Dirk Jan Vonk en Ton Mook dupliceerden wekelijks de spellen. De 
zomercompetitie was gratis voor leden. Gasten betaalden € 2,50. 
 
Ledenbestand 
Per 1 april 2019 waren er 212 leden. Op 1 april 2020 was het aantal gedaald naar 202. 
- Lid van 4 clubs        7 
- Lid van 3 clubs      21 
- Lid van 2 clubs      77 
- Uitsluitend lid van Star     97 
De lichte daling van het ledenaantal, die vorig jaar gezien werd, zet dus door. De redenen 
om op te zeggen zijn divers. Van 13 leden die opgezegd hebben in de periode van 1 juli 
2019 – 1 april 2020 en van wie reactie is ontvangen zijn de redenen om te stoppen: 
- Andere bezigheden op de dinsdag     3 
- Verhuisd       2 
- Speelde nooit meer (betreft vaak half-leden)   4 
- Geen plek in 2e divisieviertal    2 
- Sociale redenen (te weinig bekenden, wordt te laat)  2 
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BC Star heeft 1 erelid en 10 leden van verdienste. In de BC Star ledenlijst is door webmaster 
Henk Barreveld fraai zichtbaar gemaakt wie dit zijn. Ereleden worden getoond met een 
gouden lauwerkrans, leden van verdienste met een zilveren lauwerkrans. 
Per 7 april 2020 was de man-vrouw verhouding 85-15 en de gemiddelde leeftijd 63,8 jaar. Dit 
verschilt weinig met vorig jaar. Het gemiddelde aantal meesterpunten is 27.174. Vorig jaar 
was dat 25.856. De NBB-rating van BC Star (2015-2019) is 1.824. Star is hiermee 16e van 
de 1002 verenigingen. Een jaar eerder was de gemiddelde rating 1.718. 
 
www.bcstar.nl 
De informatie op de website wordt zeer frequent aangepast. De informatie over clubuitslagen 
wordt wekelijks bijgewerkt. Hetzelfde geldt voor Star Magazine Online artikelen, met 
uitzondering van de zomervakantie. Ook wordt gerapporteerd over de externe viertallen- en 
bekercompetities en over de stand voor de clubbekers. Gemiddeld wordt er drie tot vier keer 
per week een nieuw bericht gepubliceerd.  
De meeste berichten worden op de website geplaatst door de beheerder, Henk Barreveld. 
Daarnaast worden berichten over nieuwe en vertrekkende leden gepubliceerd door Anneke 
Douma en is Jaap Hazewinkel actief voor het plaatsen van bijdragen in Star Magazine 
Online. Anneke en Jaap kunnen ook meer algemeen namens het bestuur berichten 
publiceren. Berichten of suggesties voor mededelingen worden vaak door anderen 
aangeleverd: TC, bestuur, Star Magazine redactie, Star Grand Café Tour, individuele leden 
en soms ook door 'derden'. Individuele leden hebben de mogelijkheid om nieuwsberichten op 
de website van commentaar te voorzien, maar hiervan wordt slechts af en toe gebruik 
gemaakt. De overige tekst over de website is verzorgd door de webmaster (Henk Barreveld). 
 
Gebruik 
Ook dit jaar is voor het gebruik van de website gekeken naar de statistieken die het 
programma AWSTATS op de servers van de webhostingprovider verzamelt. Het 
geregistreerde aantal bezoeken per dag was onverminderd 100 tot 250, met uitschieters tot 
500 de dagen na de Grand Star Café Tour. De coronacrisis lijkt vooralsnog geen negatieve 
invloed te hebben op het bezoek van de website; dat was in april zelfs wat hoger dan in de 
maanden ervoor.  
De meest bekeken pagina's waren de nieuwberichten, Star Magazine, de uitslagenpagina en 
de ledenlijst. De meest gelezen Star Magazine-artikelen werden 100-150 keer gedownload; 
de nieuwjaarswens van de voorzitter 190 keer. 
 
Wijzigingen 
De belangrijkste wijziging op de website bestond het afgelopen jaar uit het beveiligen van 
fotoalbums, zoals in de ALV van juni 2019 besloten. In de 'slipstream' daarvan is een 
ledenlijst annex smoelenboek op de website geïnstalleerd. Hoewel hiervoor nogal wat 
software moest worden gebouwd en aangepast, heeft dit vanaf het begin probleemloos 
gewerkt. Half mei hadden 71 leden hun logingegevens ingesteld; op een paar uitzonderingen 
na zonder problemen. Volgens de statistieken werd de ledenlijst in de eerste vier maanden 
van 2020 gemiddeld 200 keer per maand geraadpleegd. 
 
Nieuw: Google Analytics 
Ieder jaar, bij het opstellen van mijn bijdragen voor het jaarverslag, bekruipt me de vraag of 
de door het AWSTATS-programma gepresenteerde data en mijn interpretatie ervan wel juist 
zijn. Om dat te verifiëren wil ik voor enige tijd, om te beginnen een jaar, Google Analytics 
software op de website installeren. Hierbij zal uiteraard de vertrouwelijkheid van persoonlijke 
gegevens in het oog worden gehouden. 
 
Nieuw: Papieren Star Magazines 
Iedere paar jaar is er wel iemand die opmerkt dat het jammer is dat van de oude, op papier 
verschenen Star Magazines er slechts 21 als scan op de website beschikbaar zijn. In de 

http://www.bcstar.nl/
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periode 1979-2010, met een onderbreking van een jaar of tien, zijn er zo'n 65-70 nummers 
verschenen. Ik hoor de afgelopen maanden vaak over de zeeën van tijd die men 
beschikbaar heeft voor, bijvoorbeeld, het zelf maken van mondkapjes als medisch 
hulpmiddel of als designobject, maar ik dacht dat het een goed idee zou zijn om de nog 
ontbrekende Star Magazines te scannen en op de website te zetten. Inmiddels heb ik 
vastgesteld dat de magazines grotendeels, of misschien zelfs allemaal, nog te vinden zijn en 
dat de eigenaren mee willen werken door ze voor het scannen beschikbaar te stellen. Ik 
verwacht dat ten tijde van de geplande ALV de resultaten op de website zullen komen. 
 
Nieuw: Tutoyeren 
Op de website wordt de lezer met "u" aangesproken. Ik heb daar destijds voor gekozen 
omdat ik zelf het ge-jij en ge-jou op websites, bijvoorbeeld van dienstverleners, erg vervelend 
vond ("Je kunt rekenen op een persoonlijke service die aansluit op jouw leven" – nn.nl). Die 
keuze werd ondersteund door een kleine meerderheid van de leden bij een enquête in 
december 2013. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en ligt het voor communicatie 
binnen de club naar mijn gevoel nu anders. Daarom stel ik voor om vanaf nu de lezer op de 
website te tutoyeren.  
 
Nieuw: Website-onderhoud 
Het is een kwestie van smaak, maar het lettertype Jost* dat op de website wordt gebruikt, 
vind ik prettig om te zien. De maker ervan heeft inmiddels ook meer algemene erkenning 
voor zijn werk gekregen doordat het font is opgenomen in de collectie Google Web Fonts. Ik 
vind het lettertype met name tot zijn recht komen in kopjes en andere korte stukken tekst, 
meestal in een wat groter lettertype. Voor langere stukken tekst bevalt het lettertype me 
minder: het geeft een te onrustig beeld en leest daardoor niet prettig. Ik wil daarom voor 
lopende tekst een ander lettertype gaan gebruiken. 
Bovendien wil ik beter gebruik maken van technische mogelijkheden om het laden van de 
fontbestanden te versnellen en nog een aantal andere optimalisaties op de website 
aanbrengen. 
Zaken als de websitehosting, beveiliging, back-up etc. functioneren allemaal naar 
bevrediging. Toch zal er later dit jaar worden gekeken naar de mogelijkheid om van service 
provider te wisselen; de huidige leverancier, SiteGround, heeft vorig jaar de tarieven met 
ruim 25% verhoogd en volgend jaar gebeurt dat nog een keer. 
 
Star Magazine online 
Gedurende het boekjaar was Jaap Hazewinkel hoofdredacteur en Felix Ophorst de 
eindredacteur, redactielid waren verder Robin de Kater en Aris Verburgh. De vaste 
redactieleden zorgden om de maand iedere week voor een verslag van de clubavond. Iedere 
tweede maand werd verzorgd door de door de redactie op hoge prijs gestelde bijdragen van 
gastauteurs: Harry Houtman, en Peter Hasperhoven, Ton Mook, Hans Verveer en Peter van 
der Voorden. Dirk Jan Vonk stopte als gastauteur, Klaas de Bruin en Koeno Brouwer staan 
op de PM-lijst, zij hebben op dit moment geen vaste partner. Marcel Winkel heeft zich bereid 
verklaard incidenteel een bijdrage te willen leveren. Voor het nieuwe seizoen heeft Bart 
Schweitzer zich als gastauteur aangemeld. Verdere aanvulling van deze pool is natuurlijk 
altijd welkom. Er zijn ook spontane bijdragen (bijvoorbeeld van Jaap over de externe 
viertallen competitie), en zo nu en dan zelfs van leden die niet tot de vaste pool behoren. 
Ook die bijdragen worden natuurlijk zeer op prijs gesteld. Er verschijnt in principe zonder 
uitzondering wekelijks een verslag over de clubavond, behalve in de zomer. 
 
3. Star Grand Café Tour 2019 
 
Ook in 2019 is de Star Grand Café Tour weer georganiseerd door de commissie die dat al 
jaren gedaan had. De commissie onder leiding van Mariëtte Vogelaar organiseerde de drive 
in 2019 voor het laatst; een nieuwe commissie moet het stokje overnemen. Als vanouds 
gebeurde de inschrijving in de Stairway to Heaven op de Mariaplaats in Utrecht onder 
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begeleiding van pianist Henk Huisman. De prijzen bestonden uit cadeaubonnen voor een 
heerlijke lunch of diner bij één van de deelnemende restaurants/Grand Café’s.  
De uitslag werd verzorgd door Cor Hulspas en Reggie Schouten. Helaas bleek door 
ontbrekende scoreslips de uitslag op de dag zelf niet geheel correct. Pas een week na dato 
kon de uitslag in de A-groep worden vastgesteld: Annemieke Poort en Niki Pfeiffer werden 
uitgeroepen tot overall winnaar met 64,88%, slechts een neuslengte voor op Jetske van 
Hees en Pieter de Wit (64,86%). Tim Heeres en Richard Westerbeek werden derde met 
61,59%. Het eerste 100% Star-paar troffen we aan op de 7e plaats: Niels van der Gaast en 
Theo Fonville wonnen daarmee de Ans Zijp-beker met een gemiddelde van 58,12%. In de B-
groep eindigden Norma van Rij en Richard Westerhof bovenaan met 64,43%, ruim voor op 
nummers 2 (John Williams en Diana Roberts - 61,38%) en 3 (Henca van Hees en Evelien 
Preso - 60,53%). 
De Prijs voor de beste lunch ging dit jaar opnieuw naar Restaurant Mahanakorn, gevolgd 
door Restaurant India Port. Taj Mahal en Claar deelden de derde plaats. 
 
4. Clubbekers 
  
Er zijn drie clubbekers die aan een enkele wedstrijd zijn verbonden. Naast de Ans Zijp-beker 
(zie punt 3) zijn dat de Frans zur Lage-beker voor het individuele kampioenschap en de Jan 
Meijer-bokaal voor de Kerstdrive. Het op 7 april 2020 voor de 45ste keer geplande persoonlijk 
kampioenschap van Star kwam te vervallen i.v.m. het coronavirus. De Kerstdrive werd eind 
2019 gewonnen door Rob Pronk en Gerard Elsendoorn. De overige clubbekers worden 
verdiend over een reeks van avonden en die worden uitsluitend op de website gepubliceerd, 
omdat in een ‘normaal’ jaar die competities nog lopen op het moment dat het Jaarverslag 
wordt gepubliceerd. 
 
5. Verslag van de Feestcommissie 2019-2020 
 
Er was dit jaar geen feestcommissie actief. Adriaan Vos en Jan Willem van Oppen 
verzorgden een geslaagde Kerstdrive met een goedgevulde prijzentafel. Komend boekjaar is 
de feestcommissie weer voltallig: aangemeld hebben zich Lidwien Smelt en Thea Wienese. 
 
6. Verslag van de Technische commissie 2019-2020  
 
De Technische Commissie is afgelopen jaar eenmaal fysiek bij elkaar geweest voor een 
vergadering en eenmaal heeft er een digitale vergadering plaatsgevonden. 
 
Interne competities 
Dinsdag 10 maart was de laatste clubavond in het NDC. Sinds 7 april wordt de clubavond via 
StepBridge georganiseerd. Rond de 40 paren doen hier wekelijks aan mee. De arbiters 
afgelopen jaar waren Harry Jansen en Marieke Lejeune. Marieke is onze vaste Step-arbiter 
(waarbij zij regelmatig de hulp krijgt van Frans Lejeune) 
 
Interne Viertallencompetitie 
De TC heeft afgelopen het play-off systeem licht aangepast. De eerste vijf avonden werden 
volgens het Zwitsers systeem ingedeeld, tijdens de zesde avond speelden de bovenste vier 
teams de halve finales en op de laatste avond werd de finale beslist door de twee 
overgebleven teams.  
 
Bekerwedstrijden 
De BridgeBond heeft aangegeven dat de bekercompetities niet meer wordt afgemaakt. 
Het hoofdklasseteam heeft de 1e en 2e ronde gewonnen. Het 2e NBB-bekerteam is in de 1e 
ronde uitgeschakeld door Pegasus-Amstelland uit Amsterdam. Het 1e NBB-bekerteam won 
de 1e ronde van Pelikaanhof All Stars uit Leiden.  
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Externe viertallen 
Star 1 en 2 hebben zich in de Eerste Divisie gehandhaafd, In de Tweede Divisie is Star 7 
helaas gedegradeerd, de andere vijf teams hebben bovenin meegedraaid en hebben zich 
gemakkelijk weten te handhaven.  
De competitie in de hoofdklasse is na ronde 11 van 14 beëindigd. Star 10 is als nummer 1 in 
de hoofdklasse A gepromoveerd naar de Tweede Divisie. Star 9 is als nummer 2 in de 
hoofdklasse B ook gepromoveerd, omdat de nummer 1 afziet van promotie. De andere twee 
teams hebben zich gehandhaafd. 
De TC zal de teams voor komend seizoen pas gaan indelen zodra vanuit de BridgeBond 
duidelijk is wanneer en in welke vorm de viertallencompetities georganiseerd gaan worden. 
 
Training externe viertallen (hoofdklasse en eerste klasse) 
Afgelopen jaar zijn er voor de deelnemers aan de districtsviertallen-competitie (Hoofdklasse 
en Eerste Klasse) wederom een drietal trainingen gegeven in september en oktober door 
Henk Willemsens. De onderwerpen waren afspel, bieden en tegenspel. De avonden waren 
leerzaam en werden goed bezocht. De TC weet nog niet of het mogelijk is om hiermee door 
te gaan.  
 
Competitiereglement 
Er zijn geen wijzigingen gepland. Zolang het dringende advies van het RIVM “blijf thuis bij 
klachten” is, kunnen paren zich tot 18.00 uur afmelden en wordt er geen scoreaftrek 
toegepast bij tijdige afmelding (ongeacht de reden). 
 
Vooruitblik 2020-2021 
We hopen in september weer live te kunnen bridgen in het NDC, of dat mogelijk is en in 
welke vorm, zullen we moeten afwachten. De TC stelt voor om de voorlopige speelkalender 
te veranderen. Een viertallencompetitie is veel minder flexibel als er op het laatste moment 
een afmelding komt. Leden zullen bij een viertallencompetitie ook meer druk voelen om te 
komen dan bij een Howell / Butler. 
 
Samenstelling en taken 2019-2020 
Marc Kuijpers (voorzitter) Reglementen, materiaalbeheer, vertegenwoordiger bestuur 
Henk Barreveld  Beheerder website, computerwerk 
Peter Hendriks  Organisatie clubavonden, clubbekers 
Jan Meijer   Leider clubcompetitie, zomercompetitie, dupliceren 
Ton Mook   Secretaris, organisatie clubavonden, dupliceren 
Reggie Schouten  Arbiter bekerwedstrijden, verzorging printwerk 
Dirk Jan Vonk   Viertallenleider, organisatie clubavonden, dupliceren 
 
Rooster aftreden TC-leden: 
- Peter Hendriks, Dirk Jan Vonk: 2020  
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2021 
- Marc Kuijpers, Ton Mook: 2022 
 
Dirk Jan heeft aangegeven nog 1 termijn door te willen gaan. Peter Hendriks heeft besloten 
om na 9 jaar te stoppen met zijn werkzaamheden. Peter heeft de clubbekers 
geadministreerd en hij heeft (zeker in de eerst 5 jaren) een grote bijdrage geleverd bij de 
organisatie van de clubavonden. Wij zijn Peter erg dankbaar voor zijn inzet. 
De TC heeft René van Dijk gevraagd om de TC te versterken, hij heeft aangeven graag toe 
te willen treden. René heeft al eerder in de TC gezeten (ruim 10 jaar geleden).  
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Voorstel jaarprogramma 2020-2021 

 

     
1-sep TI-1 Openingsdrive  19-jan Butler II-1 

8-sep Howell I-1  26-jan Butler II-2 

15-sep Howell I-2  2-feb Butler II-3 

22-sep Howell I-3  9-feb Butler II-4 

29-sept Howell I-4  16-feb Butler II-5 

  6-okt Howell I-5  23-feb TI-5 Voorjaarsvakantie 

13-okt Butler I-1  2-mrt Howell II-1 

20-okt TI-2 Herfstvakantie  9-mrt Howell II-2 

27-okt Butler I-2  16-mrt Howell II-3 

3-nov Butler I-3  23-mrt Howell II-4 

10-nov Butler I-4  30-mrt Howell II-5 

17-nov Butler I-5  6-apr Persoonlijk Toernooi 

24-nov Viertallen 1 *  13-apr Howell III-1 

1-dec Viertallen 2 *  20-apr Howell III-2 

8-dec Viertallen 3 *  26-april TI-6 Meivakantie 

15-dec Viertallen 4 *  27-april Koningsdag: Geen bridge  

   4-mei Howell III-3 

22-dec TI-3 Kerstdrive  11-mei Howell III-4 

29-dec TI-4 Oudjaarsdrive  18-mei Howell III-5 

   25-mei Turbobutler 1 

5-jan Viertallen 5 *  1-jun Turbobutler 2 

12-jan Viertallen 6/ Finale *  8-jun Turbobutler 3 

   15-jun Turbobutler 4 

 * eventueel Butler   22-jun Turbobutler 5 

   29-jun Jaarvergadering  
 

  
 
 

7. Verslag van het Protestcomité 2019-2020 

In het seizoen 2019/2020 is de protestcommissie twee keer bijeen geweest. In één protest 
werd de protesterende partij niet in het gelijk gesteld maar werd het protestgeld wel 
geretourneerd. In het andere protest heeft de protestcommissie de protesterende partij 
geheel in het gelijk gesteld en is het protestgeld uiteraard ook geretourneerd.  

De protestcommissie heeft het bestuur erop gewezen dat de arbiter in beide zaken niet vrijuit 
gaat en heeft er bij het bestuur op aangedrongen de bevindingen met de arbiter op te 
nemen. 
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8. Jaarrekening 2019-2020  

 

JAARREKENING 2019 / 2020

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE EXPLOITATIE

2019/2020 2019/2020 2018/2019

INKOMSTEN

contributies 22,400.00 22711.50 24,485.00

rente baten 15.00 7.04 13.56

zomercompetitie 0.00 110.00 125.00

overige opbrengsten 0.00 0.00 0.00

SGCT Batig saldo 0.00 0.00 0.00

Star Grand Café Toer afdracht 300.00 362.00 308.00

------------------+ --------------------+ --------------------+

TOTAAL OPBRENGSTEN 22,715.00 23190.54 24,931.56

UITGAVEN

oninbare vorderingen 0.00 60.00

NBB contributie 3,750.00 3695.38 3,997.71

zaalhuur Den Hommel 8,000.00 8118.99 8,749.94

viertallen (incl zaalhuur) 2,300.00 1811.78 2,221.89

prijzen 100.00 60.94 68.39

clubwedstrijden 3,900.00 3966.23 3,776.60

bekerwedstrijden 500.00 273.31 578.40

Bestuurskosten 300.00 277.21 535.67

attenties 400.00 135.20 242.95

materiaal 800.00 1102.21 715.45

STAR Website 150.00 215.20 162.56

zomercompetitie 0.00 282.99 173.76

overige kosten 100.00 0.00 0.00

Trainingen 1,000.00 1021.66 1,220.24

activiteiten commissie 1,000.00 920.40 974.64

lustrum 0.00 0.00 0.00

Star Grand Café Toer 0.00 0.00 149.00

------------------+ --------------------+ --------------------+

SUBTOTAAL 22,300.00 21,881.50 23,627.20

VOORZIENINGEN

Delta SCGT reserve 0.00 0.00 0.00

donatie lustrum reserve 1,500.00 1,500.00 1,500.00

------------------+ --------------------+ --------------------+

TOTAAL KOSTEN 23,800.00 23,381.50 25,127.20

EXPLOITATIESALDO -1,085.00 -190.96 -195.64

------------------+ --------------------+ --------------------+

TOTAAL 22,715.00 23,190.54 24,931.56  
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Vermogensoverzicht

VORDERINGEN

te innen contributies € 228.00 1,212.00€    

overige vorderingen € 2,586.00 -€             

-------------+ -------------+

€ 2,814.00 € 1,212.00

SCHULDEN

vooruit ontv contributie € 0.00 168.00€       

Saldo crediteuren lustrum € 0.00 -€             

overige schulden € 1,665.00 4,600.52€    

-------------+ -------------+

€ -1,665.00 € -4,768.52

LIQUIDE MIDDELEN

Rekening Courant € 785.79 4,494.88€    

Vermogens rekening € 17,422.27 20,415.23€  

Rekeningen SGCT € 4,004.78 2,994.71€    

Materiaal € 2,477.60 750.00€       

kas € 0.00 -€             

-------------+ -------------+

€ 24,690.44 € 28,654.82

-------------+ -------------+

BRUTO VERMOGEN € 25,839.44 € 25,098.30

VOORZIENINGEN

Star Grand Café Toer reserve€ 1,000.00 2,230.60€    

lustrum reserve € 5,778.52 4,278.52€    

investeringsfonds € 0.00 651.00€       

-------------+ -------------+

-€ 6,778.52 -€ 7,160.12

-------------+ -------------+

NETTO VERMOGEN € 19,060.92 € 17,938.18

31 maart 2020 31 maart 2019

 
 
Toelichting op het exploitatieoverzicht 2019-2020 
 
Inkomsten:  
De opbrengst van de contributie is in het afgelopen seizoen iets hoger dan voorzien in de 
begroting, maar wel € 1770 lager dan het vorige jaar. Oorzaak hiervan is de terugloop van 
ons ledenaantal. 
De inning van de contributie is dit jaar prima gegaan, op 31-3-2020 staat nog slechts € 228 
open aan contributie van het afgelopen seizoen.  
 
Uitgaven:  
Onze uitgaven blijven vrijwel binnen de begroting van dit jaar en zijn € 1.095 lager dan vorig 
jaar. De afname van het aantal leden heeft geleid tot een lagere NBB contributie en ook 
hebben we minder zalen gebruikt, waardoor de zaalhuur lager uitviel. De post materiaal 
bestaat voornamelijk uit aanschaf van een nieuwe laserprinter, een nieuwe laptop 
(gedeeltelijk betaald vanuit het investeringsfonds) en afschrijving van de dupliceermachine. 
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Voorziening: 
Voor het volgende lustrum is € 1500 toegevoegd aan de lustrum reserve. Verder hebben we 
€ 1.130 laten vrijvallen van de SGCT reserve. Er resteert een voorziening € 1.000, ruim 
voldoende om te voldoen aan nog lopende verplichtingen. 
 
Investering: 
In november 2019 is overgegaan tot de aanschaf van een nieuwe dupliceermachine. Eerst is 
nog getracht de oude op te kalefateren, maar dit leidde niet tot het gewenste effect.  
Besloten is om een nieuwe aan te schaffen. Dit is gebeurt in samenspraak met de TC en 
gekozen is voor de Playbridge Dealer 4+. Omdat BCO ook gebruik wilde maken van de 
nieuwe machine is besloten deze gezamenlijk te kopen. Totale aanschaf van de machine 
was € 4.122, BCO heeft hier 40% aan bijgedragen. Deze machine wordt in 5 jaar 
afgeschreven.  
 
Vermogensoverzicht: 

• Te innen contributies: hier staat nog een post van € 228 van het vorig seizoen. 

• Overige vordering: dit betreft de zaalhuur van april t/m juli. Deze is al belast en 

betaald in maart, zie ook hieronder. 

• Overige schulden: deze zijn inmiddels voldaan. 

• Materiaal: dit betreft de dupliceermachine, die in 5 jaar zal worden afgeschreven. 

• Voorziening Lustrum: hier is € 1.500 aan toegevoegd. 

• Voorziening SGCT-reserve: vrijval van € 1.130. 

 
Begroting 2020-2021 
Momenteel worden we als BC Star geconfronteerd met de intelligente lockdown. Het is 
onduidelijk wanneer we weer onze normale activiteiten kunnen oppakken en de ‘fysieke’ 
clubavond kunnen hervatten. Het heeft daarom geen zin om nu een begroting voor het 
komende jaar te maken. Wanneer er zicht is op normalisatie van onze clubactiviteiten zullen 
we als bestuur komen met een aangepaste begroting. 
Zoals eerder gemeld op de website zullen de contributienota’s later worden verstuurd. De 
contributie zal over 2020-2021 lager worden dan € 120, het voorstel aan de ALV is 100 euro.  
Van onze verhuurder van de zalen is het verzoek gekomen om de vooruitbetaalde huur niet 
terug te eisen, maar dit te verrekenen met de zaalhuur in de toekomst. Dit om 
cashproblemen bij de verhuurder te voorkomen. Het bestuur komt aan dit verzoek tegemoet. 
 


