
Verslag Algemene Ledenvergadering Star 25 augustus 2020 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen welkom. Ongetwijfeld in 
verband met de Corona zijn er minder leden dan normaal (circa 30 plus of min 5) aanwezig, 
namelijk 18 inclusief 5 bestuursleden. Zeer velen hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om zich via het web aan- of af te melden. Slechts 1 aanwezige had zich niet via 
de website aangemeld.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Het aantal berichten van verhindering was gegeven deze webfaciliteit hoger dan normaal 
(enige tientallen), teveel om op te noemen.  
 
3. Notulen ALV juni 2019 
Ongewijzigd geaccordeerd door de ALV. 
 
4. Vooruitzichten i.v.m. Corona 
Het bestuur heeft een web-enquête gehouden. Daarop reageerden 80 leden, ongeveer 40% 
van het totaal. Dat is een bevredigende response, waardoor van een representatieve groep 
kan worden gesproken. Ongeveer 50% gaf aan live te komen spelen in het nieuwe seizoen, 
ook als er nog geen vaccin is. Ongeveer 40% zei te aarzelen of niet te komen, waarvan de 
helft opmerkte misschien wel op Stepbridge te willen acteren. De rest gaf aan noch live noch 
op Step te komen spelen zolang de situatie niet is genormaliseerd. 
Het bestuur heeft de hoop vanaf september live te kunnen gaan spelen, zie voor de vorm 
waarin bij punt 8, het verslag van de TC.  
Het bestuur maakt zich zorgen over het gestaag teruglopende ledental (op dit moment 192). 
De Coronacrisis heeft naar verwachting eerder een versterkend dan een matigend effect 
hierop. Financieel zijn er (nog) geen zorgen, zie daarvoor bij punt 12, het verslag van de 
penningmeester.    
 
5. Verslag van de secretaris 
Pim Vaders: de tekst n.a.v. het overlijden van Henk van Aarts is niet helemaal correct. Jaap 
kijkt hiernaar en past het aan. Willem Jan van Rooijen complimenteert Henk Barreveld voor 
het uitstekende werk dat hij voor de website verricht. De voorzitter noemt in dit verband het 
vele werk dat hij heeft gestoken in het beschikbaar maken van de papieren Star Magazines 
op de website. Applaus. 
De ALV verklaart zich akkoord met het verslag. 
  
6. Verslag Star Grand Café Tour  
Er wordt dit seizoen om begrijpelijke reden geen SGCT georganiseerd. In het vorig 
jaarverslag is de tour 2019 beschreven, de laatste waaraan Mariëtte Vogelaar haar 
medewerking verleende. Het bestuur is verheugd een nieuwe commissie te hebben kunnen 
installeren, bestaande uit Louk Herber, Eric Nöcker, Reggie Schouten, Martin Mucke en Jan 
Meijer. Frans Lejeune heeft zijn support toegezegd in verband met de techniek. De 
commissie organiseert naar verwachting in 2021 opnieuw een SGCT.  
 
7. Verslag FzL-trofee 
Het individueel kampioenschap is niet gespeeld. 
 
8. Verslag Technische commissie  
Marc Kuijpers: onder dankzegging nemen we na 7 jaar afscheid van Peter Hendriks. Zijn 
plaats zal worden ingenomen door René van Dijk.  
In overleg met het bestuur is besloten om afscheid te nemen van Harry. Marieke Lejeune 
heeft zich bereid verklaard voorlopig alle avonden te arbitreren, in geval van verhindering is 
er achtervang. 



Komend seizoen wordt er geen interne viertallen competitie georganiseerd, de voorlopige 
planning bestaat uit Butler- en Howellseries, afgewisseld met TI’s. Vooralsnog blijft er de 
mogelijkheid om ook op Step te spelen. 
Peter van der Voorden: willen we die overlap met Step wel? De laatste keren was de animo 
op Step minimaal (een handvol paren). 
Marc: we willen zoveel mogelijk leden stimuleren om te (blijven) bridgen, voorlopig gaan we 
zo beginnen. We evalueren na de eerste serie. 
PvdV: op  BCO splitsen ze het over 2 avonden. Ook is het een mogelijkheid op Step 
combinatie te zoeken met andere regionale clubs. 
Marc: wij denken niet dat e.e.a. een succes wordt. Nogmaals we evalueren. Als we weer 
‘normaal’ gaan draaien hanteren we de eindstand van seizoen 2019-2020. In de 
tussenliggende periode maken we wel een stand op, maar die telt dus verder niet mee. 
Rob Pronk: misschien moeten we wat meer ruchtbaarheid geven aan de uitstekende en 
geruststellende manier waarop de live avonden zijn georganiseerd om zo wat meer leden 
over de streep te trekken? Hij biedt aan een verslag van een volgende clubavond te maken 
waarbij in detail wordt ingegaan op de uitstekende organisatie.  
 
9. Verslag Protestcommissie 
Akkoord. 
 
10. Verslag van de feestcommissie 
Deze was dit jaar niet actief. De kerstdrive is door twee clubleden prima georganiseerd. 
 
11. Verslag Kascommissie 
Herman Klouwen verklaart mede namens Niels van der Gaast dat de commissie akkoord is 
met het gevoerde beleid en dat alles klopt. Hij merkt op dat de controle i.v.m. Corona dit jaar 
op afstand (via de mail) is gehouden. Hij levert een uitgeschreven en ondertekende 
verklaring in bij de secretaris. Herman heeft aangekondigd na drie jaar te stoppen. Het 
bestuur nodigt de aanwezigen uit om zich beschikbaar te stellen. Tim Rasser treedt bij 
acclamatie toe tot de commissie. 
 
12. Verslag penningmeester 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het financiële verslag over 2019-2020. We hebben 
samen met BCO een nieuwe schudmachine gekocht die op de gebruikelijk manier over 5 
jaar wordt afgeschreven. Het bestuur heeft gepolst hoe leden uit de D-groep er tegenover 
zouden staan als we deze groep minder spellen zouden laten spelen (bijvoorbeeld 24). De 
reactie was vrijwel unaniem: als jullie ons anders gaan behandelen dan de andere leden 
denken we er serieus over om op te zeggen. Anneke Douma benadrukt dat het aantal 
spellen en daarmee de duur van de avond nooit is genoemd als reden om op te zeggen in 
het lopende seizoen tot nu toe. Ergo: dit gaan we niet doen.  
 
Met betrekking tot de begroting voor het nieuwe jaar: in verband met alle onzekerheden 
stellen we die nog even uit. Het dalende ledenaantal leidt tot verminderde contributie-
inkomsten, naar verwachting 22.000 euro i.p.v. 24.500. Daar staat tegenover dat we ook 
minder uitgaven hebben (zaalhuur). Voor het komend jaar zijn een paar rekenmodellen 
gemaakt. Uit alle modellen blijkt dat we financieel niet de min in gaan. We hebben een 
financieel robuuste vereniging met voldoende reserve. Een gedetailleerde begroting volgt als 
er meer duidelijkheid is. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 
13. Contributie 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor komend seizoen te verlagen tot 100 euro. Het 
afgelopen seizoen is er een paar maanden niet gespeeld en hoe het in het komend seizoen 
loopt moeten we nog afwachten. Wel zullen we er op wijzen dat het zeer gewaardeerd wordt 
als leden toch 120 euro overmaken. De vergadering gaat akkoord. 



14. Samenstelling bestuur 
Het bestuur stelt voor om het komende jaar ongewijzigd aan te blijven. Applaus. 
Het bestuur blijft dus als volgt samengesteld: 
Voorzitter:       Jaap Hazewinkel 2021 
Penningmeester:      Marc Mentink  2022 
Secretaris:       Felix Ophorst  2023 
Technische zaken     Marc Kuijpers  2023 
Ledenadministratie en overige bestuurszaken Anneke Douma 2021 
Applaus. 
 
15. Aanpassing reglementen 
Anneke Douma: aan het Reglement Technnische Commissie wordt in artikel 18 de Ans 
Zijpbeker toegevoegd, om te zorgen voor overeenstemming met het Reglement Clubbekers. 
Men is akkoord. 
 
16. Jubilarissen en leden aan wie Star dank verschuldigd is 
Er zijn diverse leden die 25 jaar lid zijn: Albert Reijnen, René van Dijk en Rik Doodkorte. Zij 
krijgen bij gelegenheid in het nieuwe speelseizoen het speldje. 
Dank is de vereniging verschuldigd aan Marieke en Frans Lejeune, die veel extra werk 
hebben verzet, met name om het spelen op Step te faciliteren. Wij stellen voor hen een 
dinerbon te overhandigen. Applaus. 
 
17. Agendapunten van leden 
Naar aanleiding van het verslag van de webmaster legt het bestuur zijn voornemen om 
Google Analytics in te zetten voor de webstatistieken voor aan de vergadering. Na enige 
discussie gaat de vergadering akkoord, mits extra goed wordt gelet op de privacy. Het wordt 
ingezet als ‘second opinion’ te opzichte van het huidige statistiekprogramma. Henk zal 
ongetwijfeld te zijner tijd zijn ervaringen met Google met ons delen. Jaap Hazewinkel zal nog 
contact met hem opnemen en samen met hem nog naar Google Analytics kijken. 
Ook leggen we aan de vergadering zijn besluit voor om voortaan de leden op de site met ’je’ 
aan te spreken. Jaap kan zich dat wel voorstellen, maar zelf kan hij zich vinden in een wat 
formelere benadering van de leden. Besloten wordt het aan de publicist over te laten welke 
toonzetting hij/zij kiest. Het is immers nu ook weer geen halszaak. 
 
18. Rondvraag  
Henca van Hees: wat goed dat het bestuur de moeite nam om niet spelende leden te bellen 
met de vraag hoe het ze verging in tijden van Corona. 
 
Conny ten Cate:  
- s.v.p. op speelavonden nadrukkelijker attenderen op de noodzaak afstand te houden. 
- kunnen we op Step niet een platform installeren om met elkaar te praten? Marc Kuijpers: de 
rondjes zijn daar eigenlijk te kort voor en het aantal deelnemers te laag. 
- in het district is er een vereniging die experimenteert met tafelbladen van 1.20x1.20 m. 
Marc Kuijpers: dat is nog geen 1,5 meter en de NBB adviseert zoiets ook niet. We zouden 
wel kunnen experimenteren met het tegen elkaar zetten van 2 tafels i.p.v. 4.   
- het district overweegt in januari op Step of BBO viertallenwedstrijden te organiseren. Ook in 
januari gaat het district zeker nog niet over tot live competities. 
 
Herman Klouwen: hoe zit het met de ventilatie in Den Hommel? Jaap Hazewinkel: redelijk 
goed, inclusief gebruik van filters en van buitenlucht, daar is recent e.e.a. over gepubliceerd. 
 
19. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 


