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1. Woord van de voorzitter 

 
Voor de derde maal op rij werd het verenigingsjaar getekend door de corona-
pandemie. We konden wel vanaf zomer 2021 weer spelen op de club, van mid 
november tot eind februari echter waren alle horeca-gelegenheden weer gesloten of 
onvoldoende lang geopend. Stepbridge was hiervoor weer het vangnet, zodat we 
elkaar - weliswaar virtueel - konden blijven treffen. 
De laatste lockdown werd getriggerd door de nog besmettelijkere omikron-variant. 
Deze was weliswaar nog besmettelijker maar bleek ook minder vaak tot grote 
complicaties te leiden. Ook was de vaccinatie-graad hoog, waardoor veel minder 
mensen op de intensive care belandden. Gevaccineerd zijn bleek geen garantie voor 
het niet krijgen van COVID-19, maar gevaccineerden herstelden wel snel. Overigens 
was de uitbater van Den Hommel na de lockdown verplicht om van spelers een CTB 
te vragen: een corona-toegangsbewijs. Voor de overgrote meerderheid van de leden 
was dat geen probleem omdat zij gevaccineerd en eventueel geboosterd waren. 
Hoewel er geen garanties zijn, mogen we hopen dat het komende verenigingsjaar 
lockdown-loos zal verlopen. Daar zijn we met zijn allen hard aan toe. 
Na de zomer werd gestart met de ALV, die we hadden verschoven van haar 
gebruikelijke datum eind juni naar augustus. Dat is ook de maand waarin we de Star 
Grand Café Tour organiseren. Vanwege onzekerheden gerelateerd aan de 
pandemie, heeft ook dit jaar geen SGCT plaatsgevonden. Er is wel weer een aantal 
mensen bereid gevonden om de 2022 editie te organiseren. Hierbij krijgen we ook 
hulp vanuit BCO. Voor de continuiteit van de Grand Café Tour zullen we in de ALV 
voorstellen deze in een aparte rechtspersoon te laten overgaan waarbij diverse 
Utrechtse verenigingen personen kunnen aanbrengen om de Tour te organiseren. 
We hebben nu al enige moeite om de commissie te bemensen; dat kan in de 
toekomst echt een probleem worden.  
 
Het probleem van het vinden van mensen om iets dergelijks te organiseren wordt ook 
veroorzaakt door de zich nog steeds voortzettende terugloop in het aantal leden. Dit 
blijft een zorg. Waar we vroeger in 4 lijnen speelden tijdens de clubavond, doen we 
het nu met 3 lijnen en die lijnen zijn echt niet meer gevuld dan vroeger. Aanwas van 
jongere leden is, een enkele uitzondering daargelaten, een zeldzaamheid. De club 
vergrijst ook en veel leden hebben al eerder voor de club eens de handen uit de 
mouwen gestoken. Het blijkt dan ook een probleem te zijn om een commissie te 
vormen voor zoiets leuks als het organiseren van een lustrumfeestje. In het najaar 
gaan we alsnog proberen iets van de grond te krijgen. 
 
De eerste zwaluw na afloop van de pandemie was het eindelijk weer eens doorgaan 
van een oude traditie: het individuele toernooi. Laten we hopen dat deze zwaluw wel 
degelijk een zomer maakt.  
Wat ook werd afgerond was de viertallen-competitie in de Eerste Divisie. Het 
heugelijke nieuws was de promotie van Star 1 (verrassend, want ze stonden na het 
eerste weekend rond de degradatielijn).  
 
Mijn termijn als voorzitter loopt af dit jaar. Ik stel me weer verkiesbaar voor een 
nieuwe termijn van 3 jaar. Ik hoop u gedurende die jaren nog steeds te mogen 
begroeten op de club! 
 
Jaap Hazewinkel, voorzitter. 
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In memoriam 

 
Op maandag 18 oktober 2022 is Kees Haks overleden. Hij 
was aan het eind van zijn Latijn na een slopende ziekte die 
zich al zo’n tien jaar geleden aandiende, maar waar hij 
lang tegen kon vechten. 

Kees was 
eigenzinnig, 
optimistisch en had 
een hart van goud. 
Dat optimistische en 
eigenzinnige had hij ook bij bridge. Hij moest 
niet al te veel hebben van ingewikkelde 
systeemafspraken en had vaak meer 
vertrouwen in zijn intuïtie dan in de theoretisch 
beste kans, vaak terecht. 
 
 

 
 
 
Op 12 december ontvingen we het bericht dat Jan 
Hofman was overleden. De exacte overlijdensdatum 
is ons niet bekend, aangezien zijn familie niet wist 
dat hij lid was van Star, waardoor we de 
berichtgeving omtrent zijn overlijden hebben gemist. 
Jan was een echte denksporter, zo was hij - zoals 
velen van zijn leeftijdgenoten - een regelmatige 
bezoeker van café het Ledig Erf, waar hij als 
schaker vaak te vinden was. Later is hij gaan 
bridgen en is via Wilhelminapark en UBC lid 
geworden van BC ’80 en Star. Zowel bij BC ’80 als 
bij Star was hij tot zijn overlijden lid. Bridge was echt 
zijn lust en zijn leven. Hij wilde geen enkele 
speelavond missen, speelde de seniorencompetitie, 
vond toernooitjes leuk, ook als deze bij mensen 
thuis werden georganiseerd. 
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Ook oud Star-bestuurslid Joke Kool is recent 
overleden, op 27 mei 2022, op de leeftijd van 70 
jaar. 
Joke was al tientallen jaren lid van onze club. Ze 
speelde o.a. met Edwin Stoel en Peter Bosman. 
Sinds een jaar of tien was Chris Hartog haar 
bridgepartner. 
Chris heeft jarenlang met haar samengespeeld en 
altijd met veel plezier, totdat corona een spaak in 
het wiel stak. Joke was altijd uiterst precies in het 
toepassen van het biedsysteem en was echt van 
plan weer aan de bridgetafel bij Star plaats te 
nemen.  
De voorzitter van het Star bestuur waarin Joke 
opereerde, Arie Buijs, typeert haar als een 
kritische vragensteller, die zich niet zomaar bij de 
heersende mening aansloot, maar een duidelijk 
eigen geluid had. 
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3. Verslag van de secretaris 2021-2022 
 
Samenstelling bestuur 2021-2022   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 
 
In het nieuwe boekjaar stelt het bestuur 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):  
 
Samenstelling bestuur 2022-2023   rooster van aftreden: 
Voorzitter:      Jaap Hazewinkel 2025 
Penningmeester:     Marc Mentink  2024 
Secretaris:      Felix Ophorst  2023 
Technische zaken:     Marc Kuijpers  2023 
Ledenadministratie en overige bestuurszaken: Anneke Douma 2024 
 
Speelgelegenheid 
Het grootste deel van het boekjaar werd er niet live gespeeld en is er ook geen betaling 
verschuldigd. 
 
Clubcompetitie 
Vanaf 22 februari 2022 is de live competitie hervat. Wanneer er precies en in welke vorm er 
is gespeeld: zie het verslag van de TC.  
 
Ledenbestand 
Per 1 april 2021 waren er 169 leden. Per 1 april 2022 was dat aantal gedaald naar 151 
leden: 
- Uitsluitend lid van Star 64 
- Lid van 2 clubs   63 
- Lid van 3 clubs   22 
- Lid van 4 clubs    2  
 
Bij alle opzeggingen wordt navraag gedaan naar het waarom. Hierbij worden vooral 
praktische redenen genoemd, met als belangrijkste dat het bridgen niet meer combineerbaar 
is met andere activiteiten. Daarnaast speelt de coronaperiode duidelijk een rol. Sommige 
leden hebben langere tijd niet meer gespeeld, zijn andere dingen gaan doen op de 
dinsdagavond, raken de binding met de club kwijt en missen het bridgen niet meer. 
 
We hebben al jaren te maken met een dalend ledenaantal. In de afgelopen twee jaar was die 
daling extra sterk en hebben we een kwart van onze leden verloren:  
1 april 2022  151 
1 april 2021  169 
1 april 2020  202 
1 april 2019  212 
1 april 2018  224 
 
Per 1 mei 2022 was de man-vrouw verhouding 86%-14%. Dit is vrijwel ongewijzigd t.o.v. 
vorig jaar. De gemiddelde leeftijd is in vergelijking met het afgelopen jaar met 2 jaar 
toegenomen en bedraagt nu 66 jaar. Het gemiddelde aantal meesterpunten is 31.119. Vorig 
jaar was dat 30.036.  
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De NBB-rating van BC Star per 1 september 2021 is 1.733. Star is hiermee 12e van 951 
aangesloten verenigingen. Een jaar eerder was de gemiddelde rating 1.888. BC Star heeft 1 
erelid en 9 leden van verdienste. 
 
Website BC Star 
De informatie op de website wordt zeer frequent geactualiseerd: berichten over uitslagen op 
de clubavond, nieuwe Star Magazine Online-artikelen, resultaten van Star-teams in de NBB 
bonds- en districtscompetities, etc. 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. 
Nu, anderhalf jaar na de overgang eind 2020 naar de ‘webhosting provider’ Antagonist b.v. 
ingegeven door de halvering van kosten die daarmee werd bereikt, kan worden vastgesteld 
dat dit niet heeft geleid tot een verslechtering van dienstverlening. De Star-website is 100% 
van de tijd beschikbaar geweest (afgezien uiteraard van netwerkstoringen bij bezoekers van 
de website) en de gemiddelde laadtijd van een pagina was in de orde van 1 sec. 
 
Zoals verwacht werd bij het opstellen van het vorige jaarverslag, wordt voor het verzamelen 
van statistische informatie over het bezoek aan de website sinds 12 september 2021 ‘open 
source’ software van Matomo gebruikt; functioneel vergelijkbaar met Google Analytics maar 
met een betere privacy-bescherming. De rapportage over de periode half september t/m eind 
mei, 8½ maand, toont een gemiddelde van 3000 bezoeken per maand, met per maand 5200 
bezochte pagina’s. De meest bezochte pagina’s zijn: 

• uitslagenpagina’s (750 keer per maand) 

• Star Magazine pagina’s (200) 

• agenda’s (130) 

• contactpagina (120) 

• ledenlijst (60) 
Per maand worden vanaf de website zo’n 450 documenten geopend, meestal uit Star 
Magazine. De Star Magazine-artikelen die het meest werden gelezen waren in deze periode: 

• Hans Verveer: Redden wat er te redden valt (246) 

• Bart Schweitzer: Muiderbergse en andere perikelen (227) 

• Aris Verburgh: Inspelen (205) 

• Robin de Kater: Stoppen op je hoogtepunt (140) 

• Jaap Hazewinkel: De beste speelwijze (116) 
Ook het bericht dat de kinderen van Kees Haks ons in oktober stuurden over het overlijden 
van hun vader werd veel bekeken: 208 keer. 
 
Er worden vanaf de website automatische e-mails gestuurd over nieuws dat op de website is 
verschenen, waarop men zich kan abonneren. Op dit moment wordt er bij publicatie van een 
nieuwbericht een e-mail gestuurd aan 155 abonnees en een totaaloverzicht iedere 
zondagavond aan 10 abonnees. Dit zijn grotendeels Star-leden, maar er zijn ook enkele niet-
leden bij. 
Ook wordt er bij publicatie van een nieuwsbericht op de website vanaf het Twitter-account 
@BridgeclubStar automatisch een tweet verstuurd aan, op dit moment, 198 volgers, 
waaronder veel buitenlanders (de Korean Contract Bridge League bijvoorbeeld). Er wordt 
gemiddeld 30 keer per maand vanaf een tweet ‘doorgelinkt’ naar een bericht op de Star-
website. 
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Star Magazine online 
Gedurende het boekjaar was Jaap Hazewinkel hoofdredacteur en Felix Ophorst  
eindredacteur, redactielid waren verder Robin de Kater en Aris Verburgh. Robin gaf begin 
2022 aan per 1 april te stoppen met bridgen en er ontstond een vacature. Bart Schweitzer is 
daarin gestapt en coördineert nu de schrijvers. 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 vrijwel iedere Stepavond een verslag. 
De personele bezetting baart zorgen. Het aantal gastauteurs is behoorlijk geslonken. In het 
nieuwe boekjaar zullen de vaste redactieleden weer om de maand iedere week voor een 
verslag van de clubavond zorgen. Iedere tweede maand wordt dan verzorgd door de door de 
redactie op hoge prijs gestelde bijdragen van gastauteurs: Ton Mook, Hans Verveer en Peter 
van der Voorden. Verdere aanvulling van deze pool is bijzonder welkom en we zijn dan ook 
blij dat Sander van der Zwet gaat schrijven. 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 2021 
 
De Star Grand Café Tour kon in 2021 helaas geen doorgang vinden. 
 
5. Verslag van de Feestcommissie 2021-2022 
 
De feestcommissie was in dit coronajaar niet actief. 
 
6. Het individuele kampioenschap 2022 
 
Dinsdag 5 april werd voor het eerst in 2 jaar weer live om de Franz zur Lage trofee 
gestreden. Er waren deze keer slechts 44 deelnemers. Daarom was de speelformule 
enigszins aangepast, we speelden 11 rondes van 2 spellen. De winnaar was Peter Hendriks 
met 64,5%. Tweede werd Leonie Rutgers met 63,6% en derde Felix Ophorst met 63,2%.  
 
7. Verslag van de Technische commissie 2020-2021 
 
Interne competities 
In de periode van 16 november 2021 t/m 15 februari 2022 heeft de clubavond via StepBridge 
plaatsgevonden. Er zijn dit jaar 5 competities live gespeeld: 2x een Butler, 2x een Howell en 
1x de Turbobutler. De Topintegraal is deels via StepBridge en grotendeels live gespeeld. 
Aangezien een deel van de competities via StepBridge is gespeeld, is er wederom besloten 
om de Sire- en Jacques Buth-beker niet uit te reiken. 
Peter van der Voorden en René van Dijk hebben de Jan Meijer Trofee gewonnen. 
Het individuele toernooi kon gelukkig weer doorgaan, de winnaar is Peter Hendriks. 
 
Marieke Lejeune is onze vaste arbiter op het NDC en Step-arbiter, Reggie Schouten heeft 
Marieke een aantal malen vervangen op de clubavond. 
 
Interne viertallencompetitie 
De TC is Frans en Marieke Lejeune erg dankbaar voor de enorme inzet bij het organiseren 
van de interne viertallencompetitie op StepBridge. Deze competitie is na vier avonden 
afgebroken toen we weer live konden spelen. 
 
Externe competities 
De externe viertallencomptitie voor Hoofdklasse en Tweede Divisie is afgelopen seizoen 
afgebroken. De Eerste Divisie is wel uitgespeeld. Star 1 is gepromoveerd naar de 
Meesterklasse en Star 2 is in afwachting van de beslissing van de BridgeBond of zij wel of 
niet degraderen. 
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De bekerwedstrijden zijn afgelopen jaar wel gespeeld. Star kon helaas geen team op de 
been brengen voor de uitwedstrijd tegen DBC uit Delft. 
De TC is bezig met het inventariseren en formeren van de teams voor de externe viertallen. 
We merken dat leden graag mee willen doen aan de competities, maar door de terugloop in 
ledenaantal verwachten we minder teams in te kunnen schrijven voor de externe viertallen. 
We hopen dat we 9 representatieve teams kunnen formeren.  
  
Competitiereglement 
Door de Corona-beperkingen afgelopen jaren willen we structureel een aantal wijzigingen 
doorvoeren in het competitiereglement. Afmelden kan tot 19.00 uur en er geldt een 
vervangende score van eigen gemiddelde bij een tijdige afmelding. Om in aanmerking te 
komen voor promotie dient men 3 van de 5 avonden te spelen (in plaats van 4). Het is paren 
toegestaan om één avond per competitie te spelen zonder te degraderen. Paren moeten wel 
van tevoren aangeven dat zij niet deelnemen aan de competitie. 
 
Vooruitblik 2022-2023 
We hopen het hele seizoen live te kunnen bridgen in het NDC, we willen weer als vanouds 
starten met een interne viertallencompetitie. In de speelkalender hopen we een goede mix 
van viertallen, Butler en Howell (paren) te hebben gevonden. In de zomercompetitie wordt er 
gespeeld volgens de Butlertelling. 
 
Samenstelling en taken  
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, dupliceren, clubbekers 
 
Rooster aftreden TC-leden 
- Marc Kuijpers, Ton Mook: 2022 
- Dirk Jan Vonk, René van Dijk: 2023  
- Henk Barreveld, Reggie Schouten: 2024 
Marc en Ton hebben aangegeven door te willen gaan met hun werkzaamheden voor de TC. 
 
Competitiereglement BC STAR 2022-2023 
 
Algemeen 

1. Dit competitiereglement geldt voor wedstrijden georganiseerd door BC STAR tijdens 
de clubavonden, als aanvulling op het Wedstrijdreglement (aanvulling op de 
spelregels) van de Nederlandse Bridgebond, gewijzigd 16 september 2015.  

2. De clubavond is de dinsdagavond. De wedstrijden vangen aan om 19.45 uur. Wie 
later binnenkomt loopt de kans niet meer ingedeeld te kunnen worden. De 
speellocatie is het Denksportcentrum NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht 030 
- 275 99 88.  

3. Systeemkaarten zijn verplicht, waarbij bijzondere afspraken duidelijk zichtbaar zijn op 
de voorkant. Stop- en alertregel zijn van toepassing. Het gebruik van Bruine 
Stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) is alleen 
toegestaan tijdens de interne parencompetities in de A-lijn, mits dit van tevoren is 
goedgekeurd door van de TC.  

4. Voor te laat aanwezig zijn en overschrijden van de maximale speeltijd van een ronde 
kan een waarschuwing of speelstraf worden opgelegd conform het 
Wedstrijdreglement van de NBB. Er kan niet worden nagespeeld. 
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Interne Viertallencompetitie   

5.  De viertallencompetitie gaat over zes of zeven avonden, per avond worden twee 
wedstrijden van 14 spellen tegen verschillende teams gespeeld volgens het 
(vertraagde) Zwitserse systeem. Er wordt niet van tegenstander gewisseld. De TC 
deelt de 1e avond in, de laatste avond is de finaleavond.  

6. De vier beste teams in de stand na vijf speelavonden komen in aanmerking voor de 
play-offs, mits zij minstens vier speelavonden aanwezig zijn geweest én de laatste 
avond kunnen spelen. Op de finaleavond worden de halve finales over 14 spellen 
gespeeld, waarbij het hoogst genoteerde team zijn tegenstander mag kiezen. De 
winnaars én verliezers van de halve finales spelen op de laatste speelavond de 
finales over 14 spellen om de plekken 1 t/m 4.  
Indien een play-off wedstrijd gelijk eindigt (in IMP’s), is het team dat in de stand na 5 
speelavonden hoger geëindigd is de winnaar van de wedstrijd. Er geldt geen Carry 
over. De overige teams blijven spelen volgens het Zwitsers systeem, afhankelijk van 
het aantal teams kan de TC een andere opzet kiezen voor de overige teams. 

7. Om in de eindstand te worden opgenomen mag een viertal niet meer dan 2 
speelavonden afwezig zijn geweest. Indien een viertal verhinderd is te spelen, dan 
wel met een of meerdere invallers speelt, moet de captain dit melden conform artikel 
20. Wil men incidenteel deelnemen of wil een losse speler of een los paar spelen, 
dan meldt men dat op dezelfde manier. De TC beslist of dit mogelijk is. 

8. Indien een team zich tijdig heeft afgemeld voor een viertallenavond conform artikel 
20, geldt een vervangende score van eigen gemiddelde met een maximum van 10 
WP. Indien een team zich tijdig heeft afgemeld en er sprake is van clubbelang, geldt 
een vervangende score van eigen gemiddelde.  
Indien een team zich niet tijdig heeft afgemeld, geldt een vervangende score van het 
eigen gemiddelde - 3 WP met een maximum van 7 WP. Indien een team zich niet 
voor aanvang clubavond heeft afgemeld, geldt een vervangende score van 0 WP. 

De vervangende score geldt in alle gevallen voor beide wedstrijden van de speelavond. 
 

Top-integraal (TI) 
9. De top topintegraal wedstrijden worden volgens het halve Barometersysteem 

gespeeld. Er wordt een serie van 6 wedstrijden gespeeld. Er wordt een individueel 
eindklassement opgemaakt. Om voor klassering in aanmerking te komen 
(kampioenschap, Jacques Buth beker) mag een speler niet meer dan twee 
wedstrijden afwezig zijn geweest. Voor de niet gespeelde avonden geldt een 
vervangende score van eigen gemiddelde - 3%.   

10. Om de TI voor alle leden aantrekkelijk te maken wordt de score per avond verhoogd 
met 2% voor B paren en 4% voor C paren. 
 

Zomercompetitie 
11.  De zomerserie bestaat uit zeven of acht ronden. De uitslag wordt berekend in 

matchpunten. 
12. Niet-leden betalen een vooraf door het bestuur vastgestelde bijdrage. Deze bijdrage 

zal in 2022 niet worden gevraagd. 
 

Interne Parencompetitie  
13. Een driemanschap kan zich aanmelden voor een competitie.  

14. De clubcompetitie bestaat uit vijf series. Per serie worden vijf wedstrijden gespeeld. 

Voor twee series wordt de uitslag berekend volgens de Butlermethode (Butler) en 

voor drie series wordt de uitslag berekend in matchpunten (Howell).  

15. Om voor promotie in aanmerking te komen, moet men tenminste drie avonden 

gespeeld hebben. Voor degradatie is geen minimumaantal wedstrijden gesteld.  

Na afloop van de Turbobutler vindt er geen promotie/degradatie plaats. 
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16. Als een paar, al dan niet aangemeld, één avond van een competitie speelt, 
dan wordt dat paar geacht niet aan de competitie te hebben deelgenomen. Kan 
een paar een gehele serie niet deelnemen, dan moet dit voorafgaand aan de 
competitie gemeld worden conform artikel 20. De afmelding vervalt indien het 
paar twee of meerdere wedstrijden meespeelt. De niet-gespeelde speelavonden 
voor de eerste deelname gelden als niet gespeeld met tijdige afmelding. 

17. Indien een paar zich tijdig heeft afgemeld voor een clubavond conform artikel 20, 

geldt een vervangende score van eigen gemiddelde (Howell en Butler). Indien een 

paar zich niet of niet-tijdig voor aanvang clubavond heeft afgemeld, geldt een 

vervangende score van eigen gemiddelde - 10% (Howell) of eigen gemiddelde - 30 

IMP (Butler). 

18. De TC besluit per serie per groep over het aantal paren dat promoveert en 

degradeert en communiceert dat via de website ten minste 3 weken voor het eindigen 

van de competitie. In principe degradeert 25% van het aantal paren in de eindstand 

naar de naastgelegen lagere lijn. Promotie is afhankelijk van de degradatie uit de 

naastgelegen hogere lijn.  

19. De TC streeft een evenwichtige verdeling van het aantal paren over de lijnen na. De 
TC kan versterkte promotie en/of degradatie toepassen. 

Af- en aanmelden  
20. Voor de Interne Viertallen- en Parencompetities is afmelden verplicht conform artikel 

21. Afmelden voor de Butler en Howell is mogelijk tot uiterlijk 19.00 uur dezelfde 

speeldag. Voor de Interne Viertallencompetitie dient men zich uiterlijk op de maandag 

voorafgaande aan de wedstrijd af te melden. 

21. Voor af- en aanmeldingen en het doorgeven van invallers dient het e-mail formulier 

op de website www.bcstar.nl gebruikt worden. Meldingen worden doorgestuurd naar 

de TC-leden die de indeling verzorgen. Het is niet mogelijk om telefonisch of 

persoonlijk af te melden. Aanmeldingen zijn verplicht voor een Topintegraal en zeer 

gewenst voor de Zomercompetitie. 

 
Invallers 

22. Invallers dienen voor aanvang clubavond te worden gemeld aan de TC conform 

artikel 21.  

23. Een speler die met een invaller speelt of een combinatie vormt met een ander 

spelend lid, speelt altijd voor zijn punten. Een speler van een driemanschap mag 

invallen in een ander paar (in dezelfde of een hogere lijn), als de andere twee spelers 

van het driemanschap ook spelen. De score van de twee spelers telt voor het 

driemanschap. 

24. Invallen door niet-leden is toegestaan. Een niet-lid mag maximaal 2 keer per serie 

spelen. In de B groep is iemand gerechtigd als invaller als zij/hij maximaal 2e divisie 

speelt.  In de C groep is iemand gerechtigd als invaller als zij/hij maximaal 

hoofdklasse speelt. Voor de A groep, Topintegraal en Interne Viertallen geldt geen 

speelsterktebeperking. 

25. Wanneer een paar gevormd wordt door twee spelers uit dezelfde groep, dan dient in 
die groep gespeeld te worden. Wanneer een speler uit een lagere groep (bijv. B) een 
combinatie vormt met een speler uit een hogere groep (bijv. A), dan dient het paar in 
de hogere groep te spelen. Bij twee of meer groepen verschil (bijv. een A-speler 
vormt een combinatie met een C-speler), dan speelt het paar in de (hoogste) 
tussenliggende groep. 

http://www.bcstar.nl/1/clubinformatie/contact-pagina/e-mail-af-en-aanmelden/
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Kennismaken 
26. Meespelen van een paar waarvan beide spelers geen lid zijn, kan op een 

Topintegraal, gedurende de Zomercompetitie en als reserve bij de Interne 
Viertallencompetitie. De TC behoudt zich het recht voor hierop een uitzondering te 
maken, indien dit bijdraagt aan een beter verloop van de speelavond. 

 
Protest 

27. Wil men in beroep gaan tegen een beslissing van de arbiter bij een van de 

clubwedstrijden, dan dient daarvoor een protestformulier te worden ingediend bij de 

dienstdoende arbiter. Protesteren kan tot een half uur na afloop van de speelavond. 

Het protest wordt indien mogelijk nog dezelfde avond behandeld door het 

protestcomité. Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding. Bij een 

protest hoort een protestgeld van 15 euro. 

28. De uitslag van het protestcomité is bindend voor de uitslag van de avond. Het 

protestcomité bepaalt of het protestgeld wordt teruggegeven. 

 
Slotbepaling 

29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TC. Wanneer de TC om 

haar moverende redenen van het bepaalde in dit reglement wenst af te wijken, zal zij 

hiervoor van geval tot geval toestemming van het bestuur moeten verkrijgen. 

 
Concept Speelkalender  2022-2023 

     
23-aug Laatste avond Zomer  17-jan Howell I-1 

   24-jan Howell I-2 

30-aug TI-1 Openingsdrive  31-jan Howell I-3 

06-sep Viertallen 1  07-feb Howell I-4 

13-sep Viertallen 2  14-feb Howell I-5 

20-sep Viertallen 3    

27-sep Viertallen 4  21-feb Howell II-1 

04-okt Viertallen 5  28-feb TI-5 Voorjaarsvakantie 

11-okt Viertallen Finale  07-mrt Howell II-2 

   14-mrt Howell II-3 

18-okt Butler I-1  21-mrt Howell II-4 

25-okt TI-2 Herfstvakantie  28-mrt Howell II-5 

01-nov Butler I-2  04-apr Persoonlijk Toernooi 

08-nov Butler I-3  11-apr Howell III-1 

15-nov Butler I-4  18-apr Howell III-2 

22-nov Butler I-5  25-apr Howell III-3 

   02-mei TI-6 Meivakantie   

29-nov Butler II-1  09-mei Howell III-4 

06-dec Butler II-2  16-mei Howell III-5 

13-dec Butler II-3    

20-dec TI-3 Kerstdrive  23-mei TURBO Butler 1 

27-dec TI-4 Oudjaarsdrive  30-mei TURBO Butler 2 

03-jan Butler II-4  06-jun TURBO Butler 3 

10-jan Butler II-5  13-jun TURBO Butler 4 

   20-jun TURBO Butler 5 

   27-jun ALV  

 
8. Verslag van de Protestcommissie 2020-21-2020 
Er waren dit jaar geen protesten. 
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9. Jaarrekening 2021-2022 en begroting 2022-2023 
 
 

JAARREKENING 2021 / 2022

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE BEGROTING

2021/2022 2021/2022 2022/2023

INKOMSTEN

contributies 13,000.00 11662.00 17000.00

rente baten 0.00 0.00

zomercompetitie 0.00 0.00

overige opbrengsten 0.00 0.00

SGCT Batig saldo 0.00 0.00

Star Grand Café Toer afdracht 0.00 0.00

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

TOTAAL OPBRENGSTEN 13,000.00 11662.00 17000.00

UITGAVEN

oninbare vorderingen 0.00 0.00

NBB contributie 3,000.00 3194.91 3000.00

zaalhuur Den Hommel 5,000.00 2956.12 7290.00

viertallen (incl zaalhuur) 1,800.00 1455.00 1800.00

prijzen 500.00 340.00 500.00

clubwedstrijden 3,500.00 3530.83 3500.00

bekerwedstrijden 250.00 0.00 250.00

Bestuurskosten 300.00 273.88 300.00

attenties 100.00 129.40 200.00

materiaal 250.00 0.00 250.00

STAR Website 200.00 101.56 150.00

zomercompetitie 0.00 0.00

overige kosten 0.00 0.00

Trainingen 0.00 0.00 1000.00

activiteiten commissie 1,000.00 0.00 1000.00

lustrum 0.00 0.00 0.00

Star Grand Café Toer 0.00 0.00

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

SUBTOTAAL 15,900.00 11,981.70 19,240.00

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 13,481.70 20,740.00

EXPLOITATIESALDO -4,400.00 -1,819.70 -3,740.00

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

TOTAAL 13,000.00 11,662.00 17,000.00  
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VERMOGENSOVERZICHT

VORDERINGEN

te innen contributies 1,704.00 0.00

overige vorderingen 0.00 1,966.00

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

1,704.00 1,966.00

SCHULDEN

vooruit ontv contributie 0.00 120.00

Saldo crediteuren lustrum 0.00 0.00

overige schulden 1,814.94 0.00

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

-1,814.94 -120.00

LIQUIDE MIDDELEN

Rekening Courant 12,176.84 12,504.60

Vermogens rekening 15,422.27 15,422.27

Rekeningen SGCT 3,395.68 3,530.82

Materiaal 0.00 0.00

kas 0.00 0.00

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

30,994.79 31,457.69

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

BRUTO VERMOGEN 30,883.85 33,303.69

VOORZIENINGEN

Star Grand Café Toer reserve 1,000.00 1,000.00

lustrum reserve 8,778.52 7,278.52

investeringsfonds 0.00 0.00

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

-9,778.52 -8,278.52

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

NETTO VERMOGEN 21,105.33 25,025.17

31 maart 2022 31 maart 2021
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Toelichting op het exploitatieoverzicht 2021-2022 
 
De getoonde exploitatie van het afgelopen boekjaar betreft de periode 1 april 2021 tot en met 
31 maart 2022. 
 
Inkomsten: 
De opbrengst van de contributie bedroeg € 11.662, een stuk lager dan voorgaande jaren 
vanwege de verlaagde contributie en het teruglopende ledenaantal. 
 
Uitgaven: 
Onze uitgaven zijn ook dit jaar erg laag door de langdurige lockdown. De zaalhuur bedroeg 
slechts € 2.956, overige noemenswaardige uitgaven waren voor de arbitrage op de 
clubavonden (live en on-line) en de jaarlijkse bijdrage aan de NBB.  
 
Vermogensoverzicht: 

• Overige vorderingen: dit betreft de contributie die per 31-03-2022 nog betaald moest 

worden over het afgelopen jaar. Na een rondje aanmaningen in april is € 1.404 

alsnog ontvangen. 

• Overige schulden: dit betreft nog te ontvangen declaratie van de arbitrage van 

december 2021 tot en met maart 2022 voor € 780 en zaalhuur voor € 1035. 

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

Begroting 2022-2023: 
 
Naar verwachting gaan we een ‘normaal’ bridgeseizoen tegemoet. Door de verlaagde 
contributie is er in het afgelopen jaar sprake van een negatieve exploitatie. 
Dit is geen probleem vanwege het grote overschot op de exploitatie over 2020/2021 en zijn 
we als club financieel gezond met ruime liquide middelen. Door de terugloop in het aantal 
leden verwacht ik over het boekjaar 2022-2023 wederom een negatieve exploitatie. 
 
Voor het komende seizoen stelt het bestuur voor om de contributie voor gewone leden terug 
te brengen op het oude niveau van € 120, voor halfleden wordt de contributie € 60 en voor 
jeugdleden € 30. 
 
Voor het lustrum is een voorziening ter grootte van € 8.778 opgebouwd, deze zal worden 
aangesproken als het lustrum daadwerkelijk plaatsvindt.  
 


