
Notulen BV 5 april 2022 

1. Ingekomen stukken 

Marc M. geeft alvast inzicht in de exploitatierekening 21-22 en het budget 22-23. Algemene 

teneur: de cashpositie momenteel is riant omdat we weinig speelden en dus weinig uitgaven 

hadden. Gezien de ledendaling (tot momenteel circa 150) stelt hij voor de contributie weer 

op 120 euro te stellen (half-leden 60 euro). En dan nog voorziet hij een licht tekort over 22-

23. Nog geen reden om ons zorgen te maken of extra maatregelen te treffen. De reserves 

zijn ruim voldoende om dit op te vangen. 

2. Notulen 10 augustus 2021  

Kleine aanpassing. Felix zorgt hiervoor en voor plaatsing op de site.  

3. Lustrum 2022 

Gezien de tijdsspanne, het feit dat de huidige tijd zich niet lijkt te lenen voor uitbundige 

feesten, de kennelijk geringe animo onder de leden en het daardoor ontbreken van een 

echte ‘trekker’ stellen we voor om het lustrum deze keer ‘klein’ te houden en te organiseren 

in het najaar. Dit zal worden voorgelegd aan de ALV. Jaap zorgt voor een hernieuwde 

oproep op de site voor belangstellenden om dit van de grond te tillen en besteedt er op een 

clubavond aandacht aan.  

4. Star Grand Café Tour 2022 

Er zit 3.400 euro in de SGCT-reserve. Het idee leeft om dit voortaan samen met BCO en 

misschien nog andere clubs te organiseren. Het bestuur, maar ook de belangrijkste direct 

betrokkenen (Louk Herber en Agnes Wesseling) staan hier positief tegenover. Jaap vraagt 

aan Louk de commissie opnieuw te installeren en met BCO en eventuele andere clubs te 

overleggen. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de verdeling van financiën en 

de risico’s (het is mogelijk dat deze editie verlies oplevert). 

5. Utrecht 900 

De bedoeling is om 17 september een grote ‘denksportdag’ te organiseren. Er is inmiddels 

een subsidie-aanvraag van een kleine 10.000 euro ingediend. Star heeft de organisatoren 

aangegeven wel hand- en spandiensten te willen verrichten en vrijwilligers te leveren (o.a. 

om te bridgen die dag). Maar als ‘trekker’ zijn we niet in de markt. En ook zien we niet zoveel 

in allerlei randevenementen waar de commissie aan denkt. 

6. Vooruitzichten 22-23 

We verwachten weer een normaal seizoen te kunnen draaien, d.w.z. zonder onderbrekingen 

i.v.m. corona en met externe competities. Het afgenomen en nog steeds dalende aantal 

leden baart ons zorggen. Maar zoals eerder vastgesteld, zien we weinig in actieve werving. 

Gezien de vereiste speelsterkte gaat dat onvermijdelijk ten koste van zusterclubs en dat 

willen we niet. Van het huidige ledenbestand blijkt een kleine 50% niet aan de clubavond 

deel te nemen. Als dat ook in het nieuwe seizoen zo blijft, zouden we die leden kunnen 

nabellen om de oorzaken daarvan te achterhalen en dan eventueel een oplossing te bieden. 

7. ALV 28 juni 2022 

Felix maakt een agenda (bijgevoegd) en een skeletversie van het jaarverslag (volgt). Alle 

toeleveringen moeten uiterlijk 1 juni plaatsvonden. Marc K. zorgt voor een verslagje van de 

protestcommissie, een verslag van de TC en het speelschema 22-23. Anneke beschrijft de 



ontwikkelingen rondom het ledenbestand, Jaap zorgt voor WvdV en kijkt even naar de 

bestuursmandaten. Felix zorgt voor toelevering van een verslag over website door Henk 

Barreveld, Marc M. zorgt voor de financiële stukken. 

8. Rondvraag 

Anneke: wat doen we met het verzoek van leden om de laatste ronde niet te spelen, als er 

een ander partnership is dat daar ook voor voelt? We wijzen dit af. Er zijn nogal wat 

bezwaren. Het is organisatorisch niet zo eenvoudig, het gaat ten koste van de kwaliteit van 

de competitie (het wordt minder goed mogelijk om ongeveer even vaak tegen alle andere 

paren te spelen; paren die ook een ronde minder spelen tref je mogelijk niet/weinig meer), 

mogelijke frictie tussen leden. Van de onder leden ingestelde enquête hebben we geen 

volledige uitslag, omdat we daar onverwacht voor moesten betalen.  

Anneke: bieden we nog trainingen aan en zo ja voor welke doelgroep? Ja dat is de 

bedoeling. Deze keer toegankelijk voor ieder lid dat zich meldt, ongeacht speelsterkte. Als 

de deelnemers bekend zijn, stemt Henk W. de stof daarop af. Jaap neemt dit met hem op. 

Anneke: is er sprake van een andere opzet van de districtsviertallen (Hoofdklasse)?  

Marc K. vraagt aan Marieke Lejeune hoe dit zit. 

Jaap: wie gaat er naar de a.s. districtsvergadering op 11 juni? Hij zelf is verhinderd. Anneke 

kan waarschijnlijk wel gaan.  


