
Notulen bestuursvergadering BC Star d.d. 31 mei 2022 

Aanwezig: Jaap Hazewinkel, Marc Mentink, Marc Kuijpers, Anneke Douma 
Afwezig: Felix Ophorst 
 
1. Ingekomen stukken 
Er is een stuk van Henk Barreveld binnengekomen over het beheer van de website. Dat 
behandelen we bij punt 6. 
 
2. Notulen 5 april 2022 
Jaap voert een paar tekstuele wijzigingen door. Daarna worden de notulen op de website 
geplaatst. 
 
Naar aanleiding van: over de opzet van de districtsviertallencompetitie in de hoofdklasse 
beslist het districtsbestuur, mede op basis van het aantal meespelende viertallen. 
 
3. Lustrum 
Ondanks diverse oproepen heeft zich geen trekker voor de organisatie van het lustrum 
gemeld. Het bestuur stelt daarom een simpele viering voor: een bridgedrive op een leuke 
locatie in het najaar (bv. een zaterdag in november). Anneke neemt het voortouw. 
 
4. SGCT 
De organisatie van de SGCT voor 2022 loopt op schema. Jaap wordt hiervan op de hoogte 
gehouden. Het is nu in het stadium dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven. 
 
Voor de toekomst staat het bestuur een andere opzet van de organisatie van de SGCT voor, 
t.w. samen met 1 of meer andere Utrechtse verenigingen en vanuit een hiertoe op te richten 
stichting. Jaap maakt een voorstel voor de ALV. Aan de ALV zal worden gevraagd of deze 
het eens is met de denkrichting. Indien dat het geval is wordt gestart met de uitwerking. 
 
5. Utrecht 900 
De voorbereidingen voor Utrecht 900 lopen. Zoals in het vorige overleg besproken zal Star 
hier op verzoek aan bijdragen. 
 
6. Voorbereiding ALV 
Het jaarverslag wordt doorgenomen. Jaap voert de afgesproken tekstaanpassingen door in 
de ALV agenda en het jaarverslag. V.w.b. de financiën doet Marc M dat. 
 
Naar aanleiding van: 

• Beheer website: Jaap polst de persoon die mogelijk interesse heeft als achtervang van 
Henk Barreveld. Mocht deze niet in de gelegenheid zijn, dan moet iemand anders 
gezocht worden. 

• Star Magazine Online: Jaap verifieert of alle beschikbare gastauteurs in dit stukje 
genoemd worden. 

• Begroting: volgens het voorstel maken we het komend boekjaar verlies. Gezien de grote 
interne reserve is dit vooralsnog verantwoord. Op termijn is wel aanpassing nodig. 

• Reglementen: in het competitiereglement worden enkele wijzigingen doorgevoerd, die 
grotendeels aansluiten bij de tijdens de coronaperiode geldende afspraken. Er zijn geen 
wijzigingen in andere reglementen. 

• Zomercompetitie: we heffen geen entree voor niet-leden die hieraan meedoen. 

• Jaap trekt na welke leden 25 jaar lid zijn. 

• Anneke is wegens vakantie niet aanwezig bij de ALV. 
 
7. Districtsvergadering 



Jaap en Anneke zijn verhinderd om hierbij aanwezig te zijn. Marc K laat uiterlijk eind deze 
week weten of hij kan. 
 
8. Situatie NDC  
De financiële situatie van het NDC is zorgelijk door de terugloop van inkomsten. Morgen is 
hier een bespreking over. Jaap en Marc M zijn daar namens Star bij. 
 
9. Rondvraag 
Door enkele leden is gevraagd of eerder starten (19:30 uur) van de clubavond een optie is. 
Uit een peiling is gebleken dat dit voor meerdere leden bezwaar oplevert. Daarom blijven we 
bij de huidige aanvangstijd. 


