
Verslag Algemene Ledenvergadering Star 28 juni 2022 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen welkom. Er zijn 24 leden 
aanwezig, inclusief 4 bestuursleden.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Anneke Douma, Hans Habbe Jansen, Marten 
LaHaye, Frans en Marieke Lejeune, Pim Vaders en Peter van der Voorden. 
Marten heeft bij zijn afmelding een mail meegestuurd met het voorstel de indeling (ranking) 
van de clubavonden anders te gaan organiseren. Dit wordt behandeld bij punt 7.  
 
3. Verslag ALV augustus 2021 
Ongewijzigd geaccordeerd door de ALV. 
 
4. Lustrum 2022 
Vorig jaar is er iemand benaderd die bereid was om voorzitter van de lustrumcommissie te 
worden. Wellicht mede door de Covidperikelen slaagde hij er echter niet in om 
commissieleden te ‘werven’ en hij besloot begin 2022 de opdracht terug te geven. Ook na 
herhaalde oproepen heeft zich tot op heden niemand gemeld. Het bestuur heeft besloten in 
het najaar een kleinschalige lustrumactiviteit te organiseren. Anneke Douma fungeert als 
‘trekker’. Agnes Wesseling stelt voor toch nog een keer een oproep te doen op de website 
en/of een clubavond. We zullen dit kort na de zomer (start nieuwe seizoen) doen. 
 
5. Verslag van de secretaris 
De ALV verklaart zich akkoord met het verslag. 
  
6. Verslag Star Grand Café Tour  
In 2021 niet gespeeld. Het bestuur prijst zich gelukkig met de vorming van een nieuwe 
vijfkoppige commissie, die ook voorzien wordt van de nodige technische bijstand. De 
werkzaamheden zijn in volle gang, een start- en eindlokatie is gevonden, de 
horecagelegenheden zijn benaderd, enz. Voor 2022 voorzien we geen problemen  (onder 
voorbehoud van een nieuwe corona-uitbraak in de zomer). 
Maar het bestuur heeft zich wel beraden over de mogelijke situatie dat er in de toekomst 
geen of onvoldoende leden bereid zijn dit te organiseren. De vorige commissie stond onder 
voorzitterschap van een ‘buitenlid’ (half lid) waarvan de contributie werd voldaan uit de 
SGCT-kas. Ook speelt mee dat we er niet in slaagden een lustrumcommissie samen te 
stellen. En tenslotte speelde het initiatief Utrecht 900 een rol, waarbij we speelden met de 
gedachte om een vergelijkbaar maar grootschaliger evenement met meerdere verenigingen 
te organiseren. Dat bracht ons op het idee dat het in die situatie misschien handig is een 
aparte rechtspersoon (stichting) op te richten. Als er ooit onvoldoende vrijwilligers onder de 
leden blijken te zijn, hebben we dus de keuze uit drie opties: we organiseren het niet, we 
trekken ‘buitenleden’ aan op kosten van Star of we vragen hulp van andere verenigingen,  
mogelijk in stichtingsvorm.  
De ALV ziet weinig in het samenwerken met andere verenigingen (al dan niet via het 
oprichten van een stichting), omdat het evenement dan als uithangbord van Star verbleekt. 
Liever nog zou de ALV in dat geval het evenement schrappen. Het erbij betrekken van 
‘buitenleden’ ontmoet eveneens weinig enthousiasme. Louk Herber (de voorzitter van de 
huidige commissie) stelt dat de animo onder Star-leden voor het organiseren juist vermindert 
als we kiezen voor samenwerken met andere verenigingen of met ‘buitenleden’. Eric Nöcker 
(commissielid) ondersteunt die visie. Louk: het draaiboek voor volgend jaar ligt al klaar en 
voor zover nu te overzien willen de huidige commissieleden het ook dan weer organiseren. 
Hij meldt dat er begin september een evaluatie door de commissie staat gepland. Laten we 
die eerst afwachten. De ALV is het hiermee eens en aldus wordt besloten. 
 



7. Verslag van de Technische commissie  
Marc Kuijpers licht de memo van Marten LaHaye toe. De indeling in lijnen zou per avond 
kunnen plaatsvinden aan de hand van een continu aangepaste ‘clubranking’, gebaseerd op 
de resultaten over de laatste zes gespeelde avonden. Dan kun je straffeloos besluiten 1, of 2 
maal te komen zonder je huidige status te verspelen.  
Marc Kuijpers zegt dat de termijn te kort was om hier al een mening over te vormen, de TC 
zal er zeker nog naar kijken. Het is wel een drastische wijziging van de huidige manier van 
indelen. 
In vergelijking met het verleden (pre-corona) zijn er al de nodige versoepelingen ingevoerd. 
We zijn van series van 7 avonden op series van 5 avonden overgegaan, je kunt dan 
gemakkelijker een hele serie overslaan. In dat geval mag je evengoed 1 avond  buiten 
mededinging komen meespelen. Afmelden per avond is eveneens makkelijker gemaakt. 
Kortom: de TC komt hier nog op terug, eventuele invoering zou dan in de loop van het 
komende seizoen (januari of zo) aan de orde zijn.  
N.a.v. het verslag: de interne viertallen competitie gaat door over 6 avonden. Voor het 
externe viertallen kunnen we 9 of 10 teams aanmelden. De situatie m.b.t. de arbiters is 
zorgelijk. Marieke Lejeune is de enige die ‘vast’ arbitreert. Als zij niet kan moet er dus een 
noodoplossing worden gezocht (Reggie Schouten is al meerdere malen ingevallen). De TC 
zoekt naarstig naar een tweede arbiter maar die is moeilijk te vinden. De samenstelling van 
de TC blijft ongewijzigd (applaus).  
Willem Jan van Rooyen: is het een optie om in 2 lijnen te spelen i.p.v. 3? Marc denkt dat  dit 
niet snel aan de orde zal zijn, hij verwacht dat er in het nieuwe seizoen weer meer leden 
gaan spelen. Terzijde: volgens de opzet van Marten LaHaye kan je gemakkelijk per avond 
indelen en besluiten met hoeveel lijnen je speelt.  
Louk Herber vraagt of het bekend is waarom mensen wel lid blijven maar niet spelen? Marc: 
ja, we hebben hen benaderd. Belangrijkste reden om niet te spelen is het ontbreken van een 
partner. De meesten geven aan in de toekomst zeker weer te willen gaan spelen.  
Henk Willemsens betreurt het dat de on line competitie niet is afgemaakt. Helaas, het is 
vrijwel ondoenlijk om dat alsnog te organiseren. 
Speelagenda: de Howell- en Butlerseries zijn nu per speelsoort opeenvolgend gepland, de 
Butler uiteraard tijdens de externe viertallen competitie. Sommigen zijn in de ene discipline 
wat beter dan in de andere. Door deze opzet loop je dan een langere aaneengesloten 
periode minder risico om te degraderen of andersom: kun je van je promotie genieten. 
 
8. Verslag van het Protestcomité 
Er waren geen protesten. 
 
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 stelt dan ook voor het gevoerde beleid goed te 
keuren en het bestuur te dechargeren. Applaus. Niels van der Gaast had vorig jaar 
reglementair moeten aftreden maar heeft het bij gebrek aan opvolging nog een jaar gedaan.  
De voorzitter meldt dat Ferdinand Verwijs zich heeft aangeboden en vraagt de vergadering 
of die daarmee kan instemmen. Applaus. 
 
11. Verslag van de penningmeester 
Marc Mentink licht dit toe. We staan er financieel goed voor. Er waren weinig uitgaven omdat 
er grotendeels on line is gespeeld en veel leden hebben i.p.v. de gereduceerde contributie 
toch het volledige bedrag overgemaakt. Nu we weer live spelen stelt hij voor de contributie 
weer op 120 euro te zetten, 60 euro voor half-leden en 30 euro voor jeugdleden. De ALV 
stemt hiermee in. 



Wel baart het ledenverlies zorgen. We sloten 2021 al af met een licht exploitatieverlies. Bij 
voortgaand ledenverlies zal dit groeien. Er zijn dan drie knoppen waaraan we kunnen 
draaien: 1) contributieverhoging 2) verlaging van de kosten voor arbitrage, d.w.z. afschaffen 
van de betaalde arbitrage 3) verlaging zaalhuur (gebeurt al enigszins omdat we minder zalen 
huren). Hij stelt voor e.e.a. het komend jaar nog aan te zien zonder maatregelen te nemen. 
Een exploitatieverlies kunnen we gemakkelijk dragen, we hebben genoeg vet op de botten. 
Terzijde: Marc M & Jaap zijn naar een vergadering geweest, waarbij de avondbezetting van 
het Nationale Denksport Centrum (NDC) is besproken. Hierbij werd aangegeven dat de 
omzet laag is en steeds verder terugloopt. Gevraagd is aan de denksportverenigingen die 
gebruik maken van het NDC om mee te denken om de omzet te verbeteren. De 
dinsdagavond (STAR) is wel winstgevend. 
 
12. Contributie 
Zoals gezegd stelt het bestuur voor om de contributie voor komend seizoen vast te stellen op 
het ‘oude’ niveau (zie punt 11), waarmee de ALV instemde. 
 
13. Samenstelling bestuur 
Het bestuur stelt voor om het komende jaar ongewijzigd aan te blijven. Applaus. 
 
14. Aanpassing reglementen 
Het competitie reglement is op een aantal punten aangepast, zie het verslag van de TC. 
Hierop was geen commentaar, het is dus daarmee vastgesteld. 
 
15. Jubilarissen en leden aan wie Star dank verschuldigd is 
Er zijn dit jaar geen mensen bijgekomen die 25 jaar lid zijn en er zijn ook verder geen 
bijzonderheden te melden. 
 
16. Agendapunten van leden 
Memo Marten LaHaye is behandeld. Verder geen agendapunten. 
 
17. Rondvraag  
Louk Herber: op de agenda van het district ontbreekt de Star zomercompetitie. De TC maakt 
hier werk van.  
Arie Buijs: zoals over de hele linie geldt, veroudert het ledenbestand van Star ook. Het 
ledenstand is echt anders samengesteld dan 40 jaar geleden. Hij geeft het bestuur in 
overweging om eens na te denken over maatregelen die hier op inspelen, zoals bijvoorbeeld 
vermindering van het aantal spellen per avond tot 24, het als proef organiseren van een 
speelmiddag (bij veel andere clubs een stabiele factor en redelijk succesvol). Jaap 
Hazewinkel: de NBB buigt zich hier ook met alle macht over, Star kan hier verder zelf niet 
zoveel aan doen. Het wedstrijdelement is en blijft vooralsnog leidend. Louk Herber: is er nog 
een aannamebeleid? Jazeker, ongewijzigd (minimale niveau 1e klasse, ballotageperiode om  
te voorkomen dat notoir ongewenste personen lid worden). 
Toine van Hoof: is er wel eens gedacht over een fusie in verband met de veroudering en het 
dalende ledenbestand? Nee, er spelen op dit moment geen fusieplannen. We hebben een 
jaar of 15 geleden UBC geïntegreerd en dat is bevallen dus we sluiten niets uit in de 
toekomst. 
 
18. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 


