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1. Woord van de voorzitter 
 
Ook het seizoen 2020-2021 werd overheerst door de corona-crisis. De impact op ons 
verenigingsleven was nog veel groter dan in het seizoen ervoor. We konden vanaf begin 
augustus 2020 weer spelen op de club en toen konden we ook de ALV aldaar houden. Eind 
september echter begon de tweede golf en werd Stepbridge weer het enige platform waarop 
gespeeld kon worden. 
Die situatie heeft maar liefst 9 maanden geduurd! Negen maanden zonder spelen op de 
club, negen maanden elkaar niet (in levende lijve) zien. Gelukkig betekende dat niet dat we 
negen maanden zonder competitie hebben gezeten. Voor velen bleek Stepbridge een prima 
alternatief, helaas echter waren er ook veel leden die dit aan zich voorbij lieten gaan.  
De on-line clubavonden werden gemiddeld door tussen de 30 en 40 paren ‘bezocht’ terwijl 
we op de club toch al gauw 60 paren pleegden te verwelkomen. Niet al die paren trokken de 
conclusie dat dat het einde van hun lidmaatschap moest betekenen, maar een significant 
aantal mensen heeft wel degelijk hun lidmaatschap opgezegd.  
Ik hoop dat in veel van die gevallen, het lidmaatschap slechts is opgeschort. Ik kan me 
voorstellen dat dubbelleden (ook lid elders) tijdelijk lid-af geworden zijn en ik hoop dan ook 
dat een aantal van hen zullen terugkeren als het ‘oude normaal’ zich bestendigt.  
Daarmee raak ik ook meteen aan de zorg van veel bridgeclubs: het teruglopende en 
vergrijzende ledenbestand. Ook Star is hiervoor niet immuun en het juiste vaccin lijkt niet 
voorhanden. Het beeld is wellicht vertekend door de coronacrisis. De tijd zal het leren; voor 
Star is actief werven moeilijk. Veel clubs werven in de pool van mensen die zich bridge willen 
eigen maken; wij zoeken mensen die al bij andere clubs acteren. 
Ook ditmaal ga ik in dit woord Jan Meijer noemen. Dit jaar heeft hij zijn lidmaatschap van de 
TC na 55 jaar beëindigd. Ons erelid en lid in de Orde van Oranje-Nassau gaat vooralsnog 
niet op zijn lauweren rusten, als tenminste in 2022 de Star Grand Café Tour weer eens 
georganiseerd wordt. “Weer eens”, want zowel de editie van 2020 als de editie van 2021 
werden geschrapt vanwege onzekerheden op het gebied van corona-lockdowns en 
gerelateerde beperkingen. Hoewel reguliere externe competities niet doorgingen werden er 
ook door de NBB competities op Stepbridge georganiseerd. Het leuke was dat je daarin 
tegen andere teams dan anders kwam te spelen. De Star-teams hebben in deze competities 
helaas geen potten kunnen breken. 
Eén van de risico’s van on line spelen betreft het valsspelen. Op internationaal vlak werden 
diverse personen verdacht van het ‘gluren bij de buren’ en sommigen hebben bekend. 
Anderen werden op een zwarte lijst gezet of zelfs veroordeeld. De vraag of deze 
veroordelingen de toets van een ‘juridisch correcte procedure’ konden doorstaan is in mijn 
ogen zeer twijfelachtig. Onze redacteur Robin de Kater dook in de veroordeling van Huub 
Bertens en plaatste daar terechte vraagtekens bij. Veroordelingen vonden echter ook op 
lagere niveaus plaats. Een lid van Star werd door Stepbridge geschorst op verdenking van 
vals spel (niet op Star-avonden). Hij vocht dit aan met het gevolg dat dan de NBB zich over 
de zaak zou buigen. Met de schorsing door Step werd door de NBB de vloer aangeveegd, 
maar de NBB heeft zich ook over zijn zaak gebogen en is alsnog overgegaan tot schorsing. 
In een normale rechtspraak zou de “zaak” vanwege vormfouten niet ontvankelijk verklaard 
zijn. Zelf heb ik in een artikel vraagtekens gesteld bij de statistische correctheid van de 
rekenmethoden die gehanteerd worden bij verdenkingen. Kortom, het blijft de gemoederen 
bezighouden. Gelukkig ziet het er naar uit dat we weer terugkeren naar de fysieke 
bridgetafel, waar men elkaar niet ongemerkt via digitale communicatiemiddelen van 
informatie kan voorzien.  
Afsluitend, nu vrijwel iedereen gevaccineerd is hopen we op een ‘normaal’ jaar. Ondanks 
corona hebben we geen verloren seizoen achter de rug en ik ben ervan overtuigd dat er veel 
leven en toekomst zit in de club en dat we onze vertrouwde zaken in het nieuwe seizoen 
weer kunnen organiseren. Die zullen we allemaal extra op prijs stellen! 
 
Jaap Hazewinkel, 
Voorzitter. 



 

3 

 

 
 
2. In memoriam 
Sinds het verschijnen van het vorige jaarverslag hebben we van twee Star-leden afscheid 
moeten nemen. 
 
Stef Steens is overleden op 5 oktober 2020. 
Stef was een trouw lid van onze club en speelde meer dan 40 
jaar bij BC Star, de laatste jaren met Jan Ebskamp als partner. 
Stef en Jan kenden elkaar van het externe viertallen. Zij zaten 
in hetzelfde viertal, ieder met een andere partner, maar gingen 
na verloop van tijd samen spelen. Het werd een hecht 
partnership dat vele jaren heeft standgehouden. 
Stef was een aimabel en vriendelijk mens maar werd helaas 
getroffen door longfibrose, waardoor zijn conditie de laatste 
jaren langzaam maar zeker achteruit ging. Hij hield het spelen 
op de club, ondersteund door zuurstof, tot begin 2020 vol. 
Daarna lukte het niet meer om naar de clubavond te komen. 
Desondanks bleef hij wel betrokken en volgde het wel en wee 
van de club met interesse. 
 

 
 
 
Op 17 december bereikte ons het bericht dat Bas Wiegeraad, 
recent was overleden. Hij was een rustige, aimabele man. 
Bas speelde een aantal jaren voor Star in de Tweede Divisie 
samen met Niels de Bruin. 
Bas heeft ervoor gekozen zijn gezondheidstoestand niet te 
delen dus zijn heengaan kwam voor ons compleet 
onverwacht. 
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3. Verslag van de secretaris 2020-2021 
 
Samenstelling bestuur:    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 
 
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 mandaattermijnen zijn dus gewijzigd):   
       rooster van aftreden: 
Voorzitter:      Jaap Hazewinkel 2022 
Penningmeester:     Marc Mentink  2024 
Secretaris:      Felix Ophorst  2023 
Technische zaken:     Marc Kuijpers  2023 
Ledenadministratie en overige bestuurszaken: Anneke Douma 2024 
 
Speelgelegenheid 
In denksportcentrum Den Hommel heeft Star 3 speelzalen tot haar beschikking. Aangezien 
er dit boekjaar niet live is gespeeld is hiervan geen gebruik gemaakt en was er ook geen 
betaling verschuldigd. 
 
Clubcompetitie 
De clubcompetitie werd na dinsdag 10 maart 2020 stilgelegd i.v.m. de corona-uitbraak. 
Vanaf 7 april 2020 was er de mogelijkheid om aan  de clubavond op Stepbridge deel te 
nemen. Arbiter was Marieke Lejeune. Vanaf 29 juni 2021 is de live zomercompetitie hervat. 
Deelname was gratis voor leden en niet-leden. Voor waneer er precies en in welke vorm er is 
gespeeld: zie het verslag van de TC.  
 
Ledenbestand 
 
Per 1 april 2020 waren er 202 leden. Op 1 april 2021 was het aantal gedaald naar 169. 
- Uitsluitend lid van Star  80 
- Lid van 2 clubs   68 
- Lid van 3 clubs   16 
- Lid van 4 clubs    5  
 
We hebben al enkele jaren te maken met een licht dalend ledenaantal. In het afgelopen jaar zet die 
trend zich versterkt door, waarbij de coronacrisis duidelijk een rol speelt. Bij alle opzeggingen wordt 
navraag gedaan naar het waarom. Vaak is dat een combinatie van factoren. De hoofdredenen in het 
afgelopen jaar zijn: 
- te druk om nog te bridgen (vaak vanwege het werk), reisafstand te groot of andere activiteiten op 

de dinsdag. In bijna de helft van de gevallen wordt dit als reden genoemd. 
- corona, het niet meer fysiek kunnen spelen, online bridgen niet leuk vinden, geen partner meer 

hebben en die in deze tijd ook niet willen zoeken. Ook dat speelt mee bij bijna de helft van de 
opzeggers. 

Andere, minder frequent voorkomende, redenen die worden genoemd zijn: men speelde al langere tijd 
niet meer, men vond het te laat worden, een enkeling vindt het niveauverschil te groot, enkele leden 
zijn online op de dinsdag bij een andere club gaan spelen. 
Grofweg driekwart van de opzeggers speelt meestal in de C- of D-poule. De redenen voor opzeggen 
zijn in de A/B groep en de C/D groep vergelijkbaar, met dit verschil dat de mensen die het 
niveauverschil te groot vinden uit de C/D-groep afkomstig zijn.  
Er is geen aanwijzing dat BC Star als club niet voldoende aantrekkelijk wordt gevonden. Sterker nog, 
veel leden vermelden bij hun opzegging dat ze met veel plezier op onze club gespeeld hebben. Soms 
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verwacht men terug te komen als er weer fysiek gespeeld kan worden. We hopen van harte dat dit 
inderdaad gaat gebeuren! 
 
Per 30 juni 2021 was de man-vrouw verhouding 87%-13% en de gemiddelde leeftijd 64 jaar. Dit 
verschilt weinig met vorig jaar. Het gemiddelde aantal meesterpunten is 30.036. Vorig jaar was dat 
27.174. De NBB-rating van BC Star (2016-2020) is 1.888. Star is hiermee 15e van 987 verenigingen. 
Een jaar eerder was de gemiddelde rating 1.824. BC Star heeft 1 erelid en 10 leden van verdienste. 

 
www.bcstar.nl 
 
De informatie op de website wordt zeer frequent geactualiseerd. Wekelijks verschijnen er 
berichten over de uitslag van de clubavond. Sinds het begin van de periode waarin de 
clubcompetities op StepBridge werden gespeeld, wordt ook wekelijks de competitiestand op 
de website bijgewerkt. Iedere week wordt een nieuw Star Magazine Online artikel 
gepubliceerd, met uitzondering van de zomervakantie. Ook wordt gerapporteerd over de 
resultaten van Star-teams in de NBB bonds- en districtscompetities. Gemiddeld verschijnt er 
drie keer per week een nieuw bericht op de website.  
De meeste berichten worden op de website geplaatst door de websitebeheerder, Henk 
Barreveld. Daarnaast wordt informatie over nieuwe en vertrekkende leden gepubliceerd door 
Anneke Douma en is Jaap Hazewinkel actief voor het plaatsen van bijdragen in Star 
Magazine Online en van berichten namens het bestuur aan de leden.  
Bezoekers van de website hebben de mogelijkheid om nieuwsberichten op de website van 
commentaar te voorzien. Hiervan wordt in toenemende mate, zij het nog steeds niet veel, 
gebruik gemaakt. 
De voor beheer en onderhoud van de website meest ingrijpende verandering in het 
afgelopen jaar was de wisseling van "webhosting-provider": het bedrijf op wiens server-
computers de bcstar.nl website en e-mail zijn ondergebracht. Sinds 2015 gebruikten we 
hiervoor SiteGround. Dat heeft altijd zeer bevredigend gefunctioneerd, maar in de afgelopen 
jaren zijn wel de tarieven verdubbeld. Na zorgvuldige technische voorbereiding – er waren 
enkele, deels onverwachte, technische verschillen – is de website op 17 december 2020 
verhuisd naar een Nederlandse provider, Antagonist B.V., waarmee de kosten terug zijn op 
het niveau van vijf jaar geleden.  
De verhuizing zelf is probleemloos en voor gebruikers (nagenoeg) ongemerkt verlopen, maar 
in de maand erna bleken enkele leden problemen te hebben met verouderde informatie op 
de website. Dit had te maken met software op de website voor het verlagen van de reactietijd 
bij het laden van websitepagina's. Deze software is na enkele experimenten geheel 
vervangen en het probleem is nu opgelost.  
Een niet-voorziene consequentie van de overgang naar Antagonist is het ontbreken van het 
programma AWSTATS. Zowel SiteGround als onze provider vòòr 2015, Vevida BV, 
gebruikt(e) deze software op hun server-computers om statistische informatie over het 
gebruik van websites te verzamelen en te rapporteren. Voor de analyse van websitegebruik 
biedt Antagonist de software Webalizer, met zeer beperkte mogelijkheden. Omdat deze 
beperking niet tijdig is onderkend, is het helaas niet mogelijk goed inzicht te geven in het 
gebruik van de website gedurende het afgelopen jaar.  
Hiervoor wordt een oplossing gezocht in de vorm van analyse-software. De beste kandidaat 
lijkt op dit moment het programma Matomo; 'open source' software, vergelijkbaar met Google 
Analytics maar met een betere privacy-bescherming; onder andere in gebruik op websites 
van de Autoriteit Persoonsgegevens, andere (ook buitenlandse) overheidsinstanties en de 
organisatie Bits of Freedom. Verwacht wordt dat hiermee in de toekomst weer een goed 
inzicht in het gebruik van de website kan worden gegeven. 
Een andere technische wijziging op de website was het vervangen van de software voor het 
sturen van automatische e-mails wanneer er een nieuw bericht op de website wordt 
gepubliceerd. Met de nieuwe software zijn er meer mogelijkheden voor deze automatische 
nieuwsberichten en je kunt ermee ook berichten over andere zaken sturen aan abonnees of 
aan alle clubleden. Websitebezoekers (leden en niet-leden) kunnen zich eenvoudig voor 
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deze automatische berichten aanmelden en hun aanmelding wijzigen of beëindigen, zoals 
vereist door de AVG. Bij ingebruikname van deze software zijn alle Star-leden automatisch 
aangemeld. Op dit moment wordt voor ieder nieuwbericht een e-mail gestuurd aan 165 
abonnees en een wekelijks overzicht van alle nieuwsberichten aan 11 abonnees. 
Het Twitter-account @BridgeclubStar, waarop de website sinds begin 2013 voor ieder 
nieuwbericht op de website automatisch een tweet maakt, inmiddels meer dan 1600, toont 
een nog steeds toenemend aantal volgers; op dit moment 192. Ook zijn nog steeds verreweg 
de meesten geen Star-lid en zijn er nogal wat buitenlandse volgers. 
 
Star Magazine online 
Gedurende het boekjaar was Jaap Hazewinkel hoofdredacteur en Felix Ophorst de 
eindredacteur, redactielid waren verder Robin de Kater en Aris Verburgh. Omdat er vrijwel 
uitsluitend op Step werd gespeeld voor een deel van het boekjaar, waren de (gast)auteurs 
geringer in getal dan voorheen. Wel verscheen er na iedere Stepavond een verslag.   
In het nieuwe boekjaar zullen de vaste redactieleden weer om de maand iedere week voor 
een verslag van de clubavond zorgen. Iedere tweede maand werd verzorgd door de door de 
redactie op hoge prijs gestelde bijdragen van gastauteurs: Peter Hasperhoven, Harry 
Houtman, Ton Mook, Bart Schweitzer, Hans Verveer en Peter van der Voorden. Klaas de 
Bruin en Koeno Brouwer staan op de PM-lijst, zij hebben op dit moment geen vaste partner. 
Verdere aanvulling van deze pool is natuurlijk altijd welkom. Er zijn ook spontane bijdragen 
van leden die niet tot de pool behoren. Ook die worden natuurlijk zeer op prijs gesteld. 
 
4. Star Grand Café Tour 2020 
De Star Grand Café Tour kon dit jaar helaas geen doorgang vinden. 
 
5. Verslag van de Feestcommissie 2020-2021 
 
De reguliere kerstdrive kon dit jaar niet worden gehouden. Wel is op 22 december op 
Stepbridge een kerstwedstrijd met prijzen georganiseerd. Alle leden hebben een Star-
kerstkaartje ontvangen. 
 
6. Verslag van de Technische commissie 2020-2021 
 
Interne competities 
In de periode van 29 september 2020 t/m 22 juni 2021 heeft de clubavond via StepBridge 
plaatsgevonden, er zijn verschillende competities gespeeld: 
Tweemaal een Butler, driemaal een Howell, tweemaal een Interne viertallen en een 
Topintegraal. 
Aangezien een (groot) aantal leden niet of niet regelmatig heeft gespeeld op StepBridge en 
er niet op speelsterkte is gespeeld, is er besloten om van de clubbekers alleen maar de Jan 
Meijer Trofee uit te reiken. Deze Trofee is gewonnen door Hans Kreuning en Sahar Ouda.  
Een eervolle vermelding is er wel voor Remco Brüggeman en Henk Willemsens, zij hebben 3 
competities gewonnen. 
Marieke is onze vaste arbiter op het NDC en Step-arbiter  
 
Interne viertallencompetitie 
De TC is Frans en Marieke Lejeune erg dankbaar voor de enorme inzet bij het organiseren 
van twee interne viertallencompetities. De opkomst was groter dan bij de andere competities.  
 
Externe competities 
De externe viertallencomptitie en de bekerwedstrijden zijn afgelopen jaar niet gespeeld, er is 
wel een alternatieve viertallencompetitie via StepBridge gespeeld. Een hoop Starteams 
hebben daaraan deelgenomen. 
De BridgeBond heeft aangegeven er alles aan te zullen doen om de externe 
viertallencompetities komend jaar door te laten gaan. 
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De TC is op moment van schrijven bezig met het formeren van de teams voor de Externe 
Viertallen. Star 1 en 2 spelen Eerste Divisie, Star 3 t/m 9 spelen in de Tweede Divisie en Star 
10 en 11 spelen hoofdklasse. De animo voor de externe viertallen is goed, we merken dat 
leden graag mee willen doen aan de competities. We gaan ervan uit dat we 11 
representatieve teams kunnen formeren.  
  
Competitiereglement 
Er zijn geen wijzigingen gepland. Zolang het dringende advies van het RIVM “blijf thuis bij 
klachten” is, hanteren we in ieder geval de volgende tijdelijke aanpassingen: 
Je kunt je tot 19.00 uur afmelden en er wordt geen scoreaftrek toegepast bij tijdige 
afmelding. 
Om in aanmerking te komen voor promotie dien je 3 van de 5 avonden te spelen (in plaats 
van 4) 
 
Vooruitblik 2021-2022 
We hopen het hele seizoen live te kunnen bridgen in het NDC, de TC heeft een concept-
speelkalender gemaakt, waar er op dit moment geen plek is voor een interne 
viertallencompetitie. 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. 
Vanaf 7 september start er een Howell-competitie. Op dit moment hopen we in drie 
representatieve lijnen te kunnen spelen. De indeling is gebaseerd op de laatste volledige 
competitie (maart 2020), waarbij nieuwe leden en nieuwgevormde paren op sterkte worden 
ingedeeld. 
 
Samenstelling en taken 2020-2021 
Marc Kuijpers (voorzitter) Reglementen, materiaalbeheer, vertegenwoordiger bestuur 
Henk Barreveld  Beheerder website, competitiestand 
Ton Mook   Secretaris, organisatie clubavonden, dupliceren 
Reggie Schouten  Arbiter bekerwedstrijden, verzorging printwerk 
Dirk Jan Vonk   Viertallenleider, organisatie clubavonden, dupliceren 
René van Dijk   Viertallenleider, organisatie clubavonden, dupliceren, 
clubbekers 
 
Rooster aftreden TC-leden 
- Henk Barreveld, Reggie Schouten: 2021 
- Marc Kuijpers, Ton Mook: 2022 
- Dirk Jan Vonk, René van Dijk: 2023  
 
Henk en Reggie hebben aangegeven door te willen gaan met hun werkzaamheden voor de 
TC. 
Jan Meijer is na 55 jaar gestopt als TC-lid, we zijn blij dat hij sinds 29 juni nagenoeg iedere 
avond aanwezig is en zonder zorgen om de indeling op de clubavond kan spelen. 
Dirk Jan zal na dit seizoen stoppen met zijn werkzaamheden, de TC is opzoek naar 
uitbreiding. 
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Concept Speelkalender  2021-2022 

     

17-aug Laatste avond Zomer  11-jan Butler II-5 

24-aug ALV   18-jan Howell II-1 

   25-jan Howell II-2 

31-aug TI-1 Openingsdrive  01-feb Howell II-3 

07-sep Howell I-1  08-feb Howell II-4 

14-sep Howell I-2  15-feb Howell II-5 

21-sep Howell I-3  22-feb TI-6 Voorjaarsvakantie 

28-sep Howell I-4    

05-okt Howell I-5  01-mrt Howell III-1 

   08-mrt Howell III-2 

12-okt Butler I-1  15-mrt Howell III-3 

19-okt TI-2 Herfstvakantie  22-mrt Howell III-4 

26-okt Butler I-2  29-mrt Howell III-5 

02-nov Butler I-3  05-apr Persoonlijk Toernooi 

09-nov Butler I-4    

16-nov Butler I-5  12-apr Butler III-1 

   19-apr Butler III-2 

23-nov Butler II-1  26-apr Butler III-3 

30-nov Butler II-2  03-mei TI-7 Meivakantie   

07-dec Butler II-3  10-mei Butler III-4 

14-dec Butler II-4  17-mei Butler III-5 

     

21-dec TI-3 Kerstdrive  24-mei TURBO Butler 1 

28-dec TI-4 Oudjaarsdrive  31-mei TURBO Butler 2 

04-jan TI-5 Nieuwjaarsdrive  07-jun TURBO Butler 3 

   14-jun TURBO Butler 4 

   21-jun TURBO Butler 5 

   28-jun ALV  

 
 
7. Verslag van de Protestcommissie 2020-21-2020 

Het protestcomité heeft in de loop van afgelopen jaar slechts één zaak te behandelen 
gekregen. Daarbij had de wedstrijdleider na een psych op Stepbridge de score gewijzigd. 
Besloten is die beslissing te vernietigen en het tafelresultaat in ere te herstellen maar wel 
met een waarschuwing aan de psycher omdat hij geen antwoord had gegeven op vragen 
naar een nadere uitleg van het bieden. 

Verder heeft in de afgelopen periode Niels de Bruin zijn lidmaatschap van BC Star opgezegd 
en daarmee bestaat het protestcomité nog maar uit drie leden (Martin Bootsma, Frans 
Lejeune en Reggie Schouten) en dat is eigenlijk te weinig. Uitbreiding is voor komend 
seizoen dan ook dringend gewenst. 
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8. Jaarrekening 2020-2021 en begroting 2021-2022 
 

JAARREKENING 2020 / 2021

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE EXPLOITATIE

2021/2022 2020/2021 2019/2020

INKOMSTEN

contributies 13,000.00 19133.00 22,711.50

rente baten 0.00 0.00 7.04

zomercompetitie 0.00 0.00 1,100.00

overige opbrengsten 0.00 0.00 0.00

SGCT Batig saldo 0.00 0.00 0.00

Star Grand Café Toer afdracht 0.00 362.00 362.00

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

TOTAAL OPBRENGSTEN 13,000.00 19495.00 24,931.56

UITGAVEN

oninbare vorderingen 0.00 108 0.00

NBB contributie 3,000.00 3046.73 3,695.38

zaalhuur Den Hommel 5,000.00 625.96 8,118.99

viertallen (incl zaalhuur) 1,800.00 0.00 1,811.78

prijzen 500.00 360.00 60.94

clubwedstrijden 3,500.00 3365.00 3,966.23

bekerwedstrijden 250.00 240.00 273.31

Bestuurskosten 300.00 301.24 277.21

attenties 100.00 18.95 135.20

materiaal 250.00 2735.98 1,102.21

STAR Website 200.00 83.43 215.20

zomercompetitie 0.00 0.00 282.99

overige kosten 0.00 0.00 0.00

Trainingen 0.00 0.00 1,021.66

activiteiten commissie 1,000.00 671.50 920.40

lustrum 0.00 0.00 0.00

Star Grand Café Toer 0.00 0.00 0.00

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

SUBTOTAAL 15,900.00 11,448.79 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 17,400.00 12,948.79 25,127.20

EXPLOITATIESALDO -4,400.00 6,546.21 -195.64

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

TOTAAL 13,000.00 19,495.00 24,931.56  
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VERMOGENSOVERZICHT

VORDERINGEN

te innen contributies 0.00 228.00

overige vorderingen 1,966.00 2,586.00

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

1,966.00 2,814.00

SCHULDEN

vooruit ontv contributie 120.00 0.00

Saldo crediteuren lustrum 0.00 0.00

overige schulden 0.00 1,665.00

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

-120.00 -1,665.00

LIQUIDE MIDDELEN

Rekening Courant 12,504.60 785.79

Vermogens rekening 15,422.27 17,422.27

Rekeningen SGCT 3,530.82 4,027.44

Materiaal 0.00 2,477.60

kas 0.00 0.00

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

31,457.69 24,713.10

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

BRUTO VERMOGEN 33,303.69 25,862.10

VOORZIENINGEN

Star Grand Café Toer reserve 1,000.00 1,000.00

lustrum reserve 7,278.52 5,778.52

investeringsfonds 0.00 0.00

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

-8,278.52 -6,778.52

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

NETTO VERMOGEN 25,025.17 19,083.58

31 maart 2021 31 maart 2020
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Toelichting op het exploitatieoverzicht 2020-2021 
 
Inkomsten: 
De opbrengst van de contributie was hoog, met name doordat veel leden de volledige 
contributie van € 120,- hebben betaald in plaats van de verlaagde contributie van € 100,-. 
Uitgaven: 
Onze uitgaven zijn door de lockdown historisch laag geweest, we hebben slechts 4 keer 
fysiek kunnen spelen. Hierdoor bedraagt de grootste kostenpost, de zaalhuur, slechts € 625,- 
Verdere uitgaven zijn de arbitrage op de on-line clubavonden en de jaarlijkse bijdrage aan de 
NBB. Gezien het grote exploitatie-overschot is ervoor gekozen om de investering van de 
dupliceermachine in zijn geheel in het boekjaar 2020-2021 te nemen. Deze is terug te vinden 
onder de post materiaal. 
Vermogensoverzicht: 

• Overige vorderingen: dit betreft de reeds vooruitbetaalde zaalhuur in 2020. Deze 

wordt de komende periode verrekend met de verhuurder.  

• Voorziening Lustrum: ook dit jaar weer € 1.500,- toegevoegd. 

Begroting 2021-2022: 
Gelukkig ziet het er naar uit dat we na de zomervakantie weer een normaal bridgeseizoen 
tegemoet gaan. Omdat het boekjaar waarover de contributie wordt berekend slechts 7 
maanden duurt (september 2021/maart 2022), stelt het bestuur voor om de contributie voor 
het seizoen 2021-2022 vast te stellen op € 60,- voor een volledig lid en € 30,- voor een 
halflid. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om deze contributie vrijwillig aan te vullen tot het 
normale niveau van € 120,- danwel € 54,- voor een halflid. De verwachte kosten zullen lager 
zijn dan een normaal verenigingsjaar. Een en ander zal naar verwachting leiden tot een 
exploitatie tekort, maar gezien het overschot van het afgelopen jaar blijft BC STAR een 
financieel gezonde vereniging. 
Vanaf seizoen 2022/2023 gaan we weer terug naar de normale contributie en een sluitende 
begroting. 
 
 


