
Verslag Algemene Ledenvergadering Star 24 augustus 2021 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen welkom. Er zijn 32 leden 
aanwezig, inclusief 5 bestuursleden.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van Machteld 
Giesbers, Henca van Hees, Robin de Kater en Peter van der Voorden.  
 
3. Verslag ALV augustus 2020 
Op 1 typefout na ongewijzigd geaccordeerd door de ALV. 
 
4. Vooruitzichten i.v.m. Corona 
Vanaf 31 augustus start het nieuwe ‘live’ seizoen. Aanmelding voor de competitie is nodig, 
zie verder het verslag van de TC. We kunnen niet in de toekomst kijken en zullen het beleid 
van de NBB volgen. 
 
5. Verslag van de secretaris 
De ALV verklaart zich akkoord met het verslag. De voorzitter wijst nog eens op het vele werk 
dat Henk Barreveld voor de website heeft verricht en dankt hem daarvoor (applaus). 
  
6. Verslag Star Grand Café Tour  
Niet gespeeld. Zie ook de rondvraag. 
 
7. Verslag van de Technische commissie  
Marc Kuijpers licht e.e.a. toe.  
Zoals al gezegd is eenmalige aanmelding nodig, er staat een inschrijfformulier op de 
website. We gaan in 3 i.p.v. 4 lijnen spelen, omdat we liever 3 grote dan 4 kleine lijnen 
hebben. We houden de ‘live’ indeling uit 2020 aan maar gezien het ledenverlies en ook 
anderszins is het goed denkbaar dat er partnerships zijn gewijzigd, wat kan leiden tot 
aanpassingen.  
Afmelding kan per avond, in principe zonder gevolgen voor de score. Voorlopig spelen we 
geen interne viertallen, die zijn gevoeliger voor afmeldingen en het is bewerkelijker om dat 
op te vangen. 
Voor promotie is het spelen van 3 i.p.v. 4 van de 5 avonden voldoende. 
De TC is bijna rond met de samenstelling van de externe viertallen, dit wordt binnenkort op 
de site gepubliceerd. 
Louk Herber: hoe wordt de clubavond vormgegeven? Spelen we met grotere tafels en zo ja 
hoeveel dan? Komt er een vaccinatieplicht? 
Marc: ja we spelen met dubbele tafels en hanteren 1,5 meter afstand. Er is genoeg ruimte 
voor allen die willen spelen, desgewenst huren we extra zalen. Het bestuur ziet af van een 
vaccinatieplicht of testen voor toegang of i.d. 
Lodewijk Thielens: dit zou ik toch wel op prijs stellen. 
Na enige discussie wordt er een peiling ingesteld onder de aanwezigen: moeten we al dan 
niet een aparte vergadering beleggen waarin dit aan de orde komt? Slechts 4 mensen zijn 
hiervoor. Het bestuur handhaaft dus haar standpunt om geen coronacheck te doen. Jaap 
wijst er op dat leden altijd een verzoek voor een extra vergadering kunnen indienen, we 
leggen dat verzoek dan aan de leden voor op een clubavond. 
Marc richt een dankwoord aan Jan Meijer, die na 55(!) jaar afscheid heeft genomen van de 
TC. Luid applaus. 
 
8. Verslag van het Protestcomité 
Akkoord. 
 



9. Verslag van de feestcommissie 
Deze was dit jaar niet actief. 
 
10. Verslag van de Kascommissie 
Tim Rasser verklaart mede namens Niels van der Gaast dat de commissie akkoord is met 
het gevoerde beleid en dat alles klopt. Hij levert een geschreven en ondertekende verklaring 
in bij de secretaris. Niels treedt reglementair af. Het bestuur nodigt de aanwezigen uit om 
zich beschikbaar te stellen. Niemand meldt zich. Niels had aangegeven nog beschikbaar te 
zijn. De voorzitter vraagt de vergadering of die kan instemmen met een verlengde termijn 
voor Niels. De vergadering stemt daarmee in. 
 
11. Verslag van de penningmeester 
Marc Mentink licht dit toe. We staan er financieel goed voor. Er waren weinig uitgaven omdat 
er niet live is gespeeld en veel leden hebben i.p.v. de gereduceerde contributie toch het 
volledige bedrag overgemaakt.  
Wel baart het ledenverlies zorgen, het bestuur volgt dit op de voet maar heeft daar verder 
weinig invloed op.  
Henk Barreveld: bij het contributievoorstel (zie punt 12) ontbreken de jeugdleden. Mark: we 
kijken hiernaar en zullen de jeugdcontributie naar rato van de overige bedragen verlagen. 
Marc meldt dat de Europese Commissie in haar wijsheid heeft besloten dat denksport geen 
sport is zodat denksportverenigingen BTW-plichtig worden per 1 januari 2022. Mogelijk kan 
de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) worden aangevraagd zodat we vrijgesteld blijven 
van BTW-heffring. 
 
12. Contributie 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor komend seizoen te verlagen tot 60 euro, half-
leden 30 euro. Wel zullen we er op wijzen dat het zeer gewaardeerd wordt als leden toch 
meer willen overmaken. De vergadering gaat onder applaus akkoord. 
 
13. 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 2024 
Penningmeester:      Marc Mentink  2022 
Secretaris:       Felix Ophorst  2023 
Technische zaken     Marc Kuijpers  2023 
Ledenadministratie en overige bestuurszaken Anneke Douma 2024 
 
14. Aanpassing reglementen 
Niet aan de orde. 
 
15. Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen 
Jaap Hazewinkel licht de hoofpunten uit dit wetsvoorstel toe. Het is een tamelijk 
bureaucratisch geheel. De wet suggereert dat er een functieprofilering voor bestuursleden 
moet komen. Het Starbestuur ziet hiervan af omdat dit in de reglementen voldoende is 
omschreven en men juist flexibiliteit in het functioneren wil houden. Ook wordt voorgesteld 
extern advies in te winnen bij financiële problemen. Mocht dit ooit aan de orde komen, dan is 
dat altijd mogelijk. Planning en controle moeten worden nageleefd. Dit doen we al, we 
behandelen de financiën binnen 6 maanden na sluiting boekjaar. Het uitvoeren van 
betalingstransacties onder het vier ogen-principe is naar de mening van het bestuur 
voldoende geborgd doordat Jaap naast de penningmeester toegang tot en inzicht in alle 
rekeningen van Star heeft. De penningmeester zal 4x per jaar aan het bestuur verslag gaan 
doen. Ondertekening jaarverslag: een elektronische versie volstaat hiervoor. Hoofdelijke 
aansprakelijkheid van bestuursleden i.v.m. mismanagement: hier zijn we niet voor verzekerd 



en dat houden we zo. Het voorstel om als ooit de statuten worden gewijzigd een bepaalde 
tekst toe te voegen nemen we over. 
 
16. Jubilarissen en leden aan wie Star dank verschuldigd is 
25 jaar lid zijn: Louk Fresen, Ronald Hagoort, Chris Hartog, Dirk Jan Kooijman, Kees-Jan 
Willemsens en Dick van der Wolf. Zij krijgen bij gelegenheid in het nieuwe speelseizoen het 
speldje m.u.v. Chris die ter vergadering aanwezig is en het direct krijgt uitgereikt. 
 
17. Agendapunten van leden 
Geen. 
 
18. Rondvraag  
Niels van der Gaast meldt dat Agnes Wesseling hoopt dat er in 2022 weer een SGCT kan 
worden georganiseerd en zo ja, wil ze actief bijdragen aan de organisatie. Jaap zegt dat het 
zeker de bedoeling is de SGCT weer te organiseren. Desgevraagd meldt Louk Herber 
namens de SGCT-commissie dat de komst van Agnes zeer op prijs wordt gesteld. Louk en 
Eric Nöcker zullen contact met Agnes opnemen.  
 
19. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 


