
Notulen Bestuursvergadering BC Star, 24 juni 2021, Zeist, aanvang 20.00 uur 

Aanwezig: Jaap Hazewinkel, Marc Mentink, Marc Kuijpers, Anneke Douma 
Afwezig: Felix Ophorst 

 
1. Opening /ingekomen stukken 
District Utrecht heeft een vragenlijst rondgestuurd over de districtsviertallencompetitie in de 
hoofdklasse. De competitieleiders voor het viertallen zijn uitgenodigd om op 10 juli over de 
uitkomsten te praten. Dirk Jan Vonk gaat hier namens Star naar toe. Het idee is om in de 
hoofdklasse niet meer in 2 poules te spelen, maar centrale avonden te organiseren, 
eventueel samen met één of meer andere districten. 
 
De NBB heeft een inventarisatie gestuurd om de belangstelling voor het externe viertallen te 
peilen. Er is onduidelijk hoeveel teams gegeven de huidige situatie willen meedoen. 
 
2. Notulen Bestuursvergadering d.d. 29 mei 2020 
Jaap geeft de tekstuele wijzigingen op de notulen door aan Felix. Na verwerking kunnen de 
notulen worden gepubliceerd. De acties zijn genomen of komen via de agenda aan bod. 
Gezien het beschrevene bij punt 1 is het op dit moment niet opportuun om naar 
viertallenlocaties voor de hoofdklasse te kijken. 
 
3. Notulen ALV 2020 
Inhoudelijk worden de notulen akkoord bevonden. In de beschikbare versie zijn enkele 
tekstuele opmerkingen nog niet verwerkt. Nadat dit gebeurd is kunnen ze op de site 
geplaatst worden. Jaap neemt dit met Felix op. In het vervolg zorgen we ervoor dat de 
notulen kort na de vergadering op de site beschikbaar komen. 
 
4. Voorbereiding ALV 
De datum voor de ALV wordt 24 augustus. Op 31 augustus vindt de openingsdrive plaats. 
Afspraken over de voorbereiding van de stukken (gereed begin augustus!): 

Verslag voorzitter Jaap 

Verslag secretaris 
- Raamwerk 
- Onderdeel ledenadministratie 
- Onderdeel website 

 
Felix 
Anneke 
Henk Barreveld 
(Anneke vraagt hem) 

Verslag penningmeester, balans Marc M 

Verslag TC Marc K 

Wedstrijdagenda 2021-2022, impact corona, TC-bezetting, 
arbiters 

Marc K 

Commissiebezetting overig 
- Check bezetting feestcie 
- Protestcie verslag opvragen (1 protest) 
- Check bezetting SGCT cie 
- Zie ook agendapunt 7 

 
Anneke 
Marc K 
Jaap 

Begroting, contributie 2021-2022 Marc M 

Samenstelling bestuur ongewijzigd  

Aanpassing reglement / statuten: zie agendapunt 5  

Jubilarissen / mensen aan wie Star dank verschuldigd is 
- Jubilarissen: nagaan wie dit zijn; uitreiking speldjes van 

vorig jaar hierin meenemen 
- Afscheid van TC-leden: is / wordt buiten de ALV geregeld 

 
Jaap 
 
Marc K 

Financiën 



Marc M heeft een jaarrekening opgesteld. BC Star staat er prima voor. Zijn voorstel is om 
60€ contributie te heffen (tot einde verenigingsjaar), waarbij een hoger bedrag uiteraard 
mag. Marc M rekent enkele scenario’s door. Jaap doet de suggestie om de 
dupliceermachine in 1x af te schrijven. 
 
Zomercompetitie 
Voor de zomercompetitie is het voorstel om in lijnen te spelen als er genoeg deelnemers 
zijn, maar topintegraal uit te rekenen. Dit komt tegemoet aan de wens van spelers uit de C/D 
lijn om te spelen tegen mensen van het eigen speelniveau. Op de 1e avond een toespraak 
van Jaap en het 1e kopje koffie in de zaal gratis. Geen (wijn)prijzen en geen inschrijfgeld 
voor niet-leden. Leden kunnen zich ook individueel inschrijven, dan wordt er een partner 
gezocht. Vooralsnog is onduidelijk of er na 26 juni andere coronaregels gaan gelden dan nu. 
 
Wedstrijdschema 
Voor het wedstrijdschema voor de reguliere competitie lijkt het het meest logisch om te 
starten met enkele parencompetities van 5 avonden (2x paren, 2x butler of andersom) en de 
viertallen-competitie naar later in het seizoen te verschuiven. Marc K komt met een voorstel. 
Het is afwachten hoeveel mensen er in de praktijk gaan komen. Marieke is arbiter. Die keren 
dat ze niet kan wordt een invaller geregeld. 
 
5. WTBR – impact op Star 
De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) heeft gevolgen voor 
bridgeverenigingen en kan een statutenwijziging nodig maken. Mogelijk moet er een 
continuïteitscommissie worden ingesteld. Jaap controleert wat verplicht is en wat advies en 
welke ingangsdatum voor de maatregelen van toepassing is. Dat bepaalt wat we hierover in 
de ALV moeten bespreken.  
 
6. BTW-heffing 
Denksportverenigingen krijgen met BTW-heffing te maken bij een omzet boven de 20 k€. 
Met het huidige ledenaantal (nu: 169) hebben we daar nog niet mee te maken. Marc M 
verdiept zich hierin. 
 
7. Lustrum 2022 
Jan Willem van Oppen wordt voorzitter van de Lustrumcommissie voor het 80-jarig bestaan. 
Jaap vraagt hem een commissie te formeren en heeft suggesties voor namen gedaan. 
 
8. Rondvraag 
Geen opmerkingen. 


