
Notulen Bestuursvergadering 29 mei 2020, Zeist, aanvang 20.00 uur. 
 

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

 
2. Notulen BV 10 maart 2020 

Er zijn geen opmerkingen. Direct na het versturen zijn er al enige reacties geweest, die zijn 
verwerkt. Daarvoor dank van de secretaris. Jaap zal de SGCT-tekst op de website 
aanpassen. 

 
3. Corona 

Het is nog onbekend wanneer we weer kunnen spelen en welke maatregelen we dan 
moeten treffen. We volgen uiteraard de richtlijnen van de regering en in het verlengde 
daarvan van de NBB. Zolang we niet live kunnen bridgen, blijven we op Step actief. Het 
voorlopige speelschema voor het nieuwe seizoen begint niet zoals gebruikelijk met een serie 
Interne Viertallen wedstrijden, dat is te bewerkelijk zolang er Corona-beperkingen gelden. Als 
dat mogelijk blijkt, worden deze sessies in december/januari georganiseerd.  
Step studeert op de mogelijkheid om in lijnen te spelen en om viertallenwedstrijden te 
organiseren. De tijdsduur op Step blijft voor velen een ergernis. Marc K. overlegt met 
Marieke met als bedoeling de tijdsduur nog wat in te korten. Marieke krijgt daarbij dan de 
bevoegdheid om naar behoefte (arbitrages, 2 of 3 moeilijke spellen in 1 ronde) de tijdsduur te 
verlengen met bijvoorbeeld een halve of een hele minuut of zelfs de tijd even stil te zetten. 
Die bevoegdheid en de mogelijke redenen daarvoor worden permanent kenbaar gemaakt op 
de Stepsite. Jaap zal zich verdiepen in Discord: een tool die het mogelijk maakt om in 
groepjes onderling te overleggen in woord en beeld. 
 

4. Enquête minder spellen 
Heeft geen haast gezien het stilliggen van de speelavonden, deze volgt begin augustus, 
zodat we er op de ALV de uitslag kunnen melden (actie: Marc K/Jaap).  

 
5. Locatie externe competitiewedstrijden 

Het gaat om drie teams die in de hoofdklasse externe wedstrijden spelen en er mogelijk last 
van hebben dat Den Hommel op woensdag dicht is. De TC zal, als die teams definitief 
bekend zijn, in overleg met hen maatwerk oplossingen zoeken. Uitwijking naar Vianen blijft 
daarbij een aantrekkelijke optie, gezien de aanwezigheid van arbiters.  

 
6. Plaatsing jaarverslag en agenda ALV op site 

Enige tekstuele zaken worden aangepast, zie bijgaande attachments. Gezien timing van de 
ALV (zie punt 7) is plaatsing op de website begin augustus vroeg genoeg. Jaap zorgt voor 
communicatie op de website over dit uitstel en past zo nodig eind juli het Woord van de 
voorzitter nog aan. Ook treedt hij in overleg met Frans Lejeune over het verslag van het 
protestcomité (zie punt 8) en levert de teksten toe aan Felix die dan zorgt dat e.e.a. op de 
website komt.  

 
7. Timing en vorm ALV 2020 

Besloten wordt tot uitstel van de ALV tot 25 augustus, indien enigszins mogelijk live te 
organiseren. Mocht Den Hommel nog gesloten zijn, dan wijken we uit naar een andere 
locatie in of nabij Utrecht. 
 

 
8. Rondvraag 

Geen. 
 
 


