Notulen van de algemene ledenvergadering 6 januari 2009
Aanwezig:
Eric Winkel (voorzitter)
Trudi Bommelé (penningmeester)
Nelleke van der Lee (secretaris)
Nico Heinrichs (commissaris)
Milton Russel (commissaris)
En 45 leden; Joke Boot, Ineke van der Burg, Ans Christiaanse, Helmi Faessen, Hermien van
Geest, Jack Graveland, Marijke Graveland, Eliza Guse, Sjoerd de Haan, Gaby de Haan,
Anton van Harberden, Arné Heijmans, Marinus Hom, Anke Hom, Daan Hoogwater, Marijke
Jansen, Gerda Janssen, Mia Keijzer, Henry Kool, Fred van Leeuwen, Jan Lieben, Margot
Mekkes, Bart Moors, Ton Mulder, Gert Mur, Rob Nijland, Belia Nijland, Jacques Nonhebel,
Anneke Nonhebel, Ardi Nonhebel, Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Ton Romeijn,
JanRutten, Nardy Rutten, André Schimmel, Ria Schoneveld, Toon van Spronsen, Hedy
Steensma, Hein van Velzen, Cees Vermeulen, Alex Visser, Ineke Winkel en Jan van der
Zanden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom. Excuses worden
gemaakt voor het niet van tevoren aanleveren van de benodigde stukken. Alle stukken zijn
deze avond pas beschikbaar/te lezen voor de leden. Oorzaak hiervan is de drukte rondom
de verzelfstandiging.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 januari 2008
Er wordt even tijd gegeven om deze alsnog door te nemen. Aan het einde van de
vergadering wordt erop terug gekomen door de voorzitter. Dan wordt deze door de
aanwezigen goedgekeurd met dank aan Ton Mulder.

3. Verantwoording bestuur over 2008
A. Het jaarverslag
De secretaris geeft een beknopte versie van het jaarverslag, dat in het Ei is terug te vinden. Er
zijn geen vragen.
B. De financiën
 de kascommissie verleent decharge voor het in 2008 gevoerde financiële beleid en
beheer; de penningmeester leest het verslag hiervan voor.
 de penningmeester licht het jaarverslag en de begroting toe.
Gerda Janssen heeft een vraag over de barkosten. De penningmeester geeft antwoord; we
hebben vaste kosten per avond en de verkoop van de consumptie-munten is niet toereikend.
We draaien dus elke avond met verlies; vandaar het negatieve saldo van €400 (opbrengsten
minus kosten).
 de contributie voor 2009 blijft gelijk; €68,50 voor een enkellid en €59,50 voor een dubbellid.

4. Vereniging oude vorm opheffen/oprichting nieuwe vereniging
-

aftreden huidige bestuursleden
Navraag bij de notaris leverde op dat dit niet noodzakelijk is, omdat de vereniging in
nagenoeg dezelfde vorm doorgaat. Echter Nico Heinrichs treedt uit eigen overwegingen
af. Jenny Omvlee is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Helaas is ze niet
aanwezig.
Eric Winkel merkt op dat hij nog 1 jaar voorzitter wil blijven, maar dat het dan na 7 jaar tijd
is voor een nieuwe voorzitter.

-

huidige commissies ontbinden
* technische commissie
De voorzitter vraagt of Anton van Harberden, Leo Prijsers en Gert Mur aan willen blijven
en alle 3 de heren willen dat.
* kascontrôlecommissie
Ook hier de vraag of de leden aan willen blijven, die positief wordt beantwoord. Wel
verplicht een verschuiving in de samenstelling; Rob Nijland wordt reservelid, Henk van
Oers wordt voorzitter en Gerda Janssen lid.
* commissie van beroep
Omdat het een ‘slapende’ commissie is hebben beide heren (Eric Winkel en Dick van
Blitterswijk) er geen bezwaar tegen aan te blijven als leden van deze commissie.
* commissie voor het opstellen van de statuten en het huishoudelijk reglement
Het bestuur bedankt deze commissie die bestond uit Margot Mekkes, Bart Moors en Rob
Nijland hartelijk voor hun fantastische inzet en overhandigt ieder een fles wijn.
Het bestuur geeft aan ook een fles wijn te hebben gekocht voor Jenny Omvlee. Zij heeft
het afgelopen jaar extra veel werk verzet voor het opzetten, verhuizen en onderhouden
van onze website www.bridgeclub-prometheus.nl. Hiervoor is het bestuur haar zeer
erkentelijk.

Dan is onze bridgeclub Prometheus nu officieel zelfstandig met een eigen huishoudelijk
reglement en statuten!
De teller van het aantal jaren voor een lustrum staat hiermee weer op 0.

5. Jaarprogramma 2009-2010
Het jaarprogramma staat in het Ei en is nagenoeg een kopie van vorig jaar.

6. Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid
Er zijn geen mededelingen.

7. Wedstrijdzaken
Naar aanleiding van de degradatieregel is de technische commissie in 2008 bijeen gekomen
en heeft een suggestie aan het bestuur gedaan om deze te veranderen.
Het bestuur geeft aan dat het huidige systeem niet veel slechter is dan het uitgebrachte
voorstel. Tevens laat zij weten dat een competitie overslaan en je plaats behouden, alleen
geldt voor mensen die namens de club deelnemen aan andere bridgewedstrijden. Niet aan
clubleden welke op vakantie gaan. Het bestuur heeft dit advies na enig beraad daarom niet
overgenomen.

8. Rondvraag
Margot Mekkes merkt op dat we elke avond relatief laat beginnen. Het eerste spel wordt
vaak pas kwart voor acht gestart.
Dit probleem ligt aan ons zelf. Als iedereen zich houdt aan de regel (terug te vinden in het
huishoudelijk reglement) om 19.25 uur aanwezig te zijn, dan kunnen we wel op tijd beginnen.
Milton geeft aan dat het ook belangrijk is om je op tijd af te melden. Gebeurt dit niet, dan
kost dit ook weer extra tijd eer de speelavond kan beginnen.
André Schimmel vraagt of er geen akkoord nodig is voor de ledenvergadering van 9
december 2008?
De voorzitter antwoordt dat dat niet nodig is. Wel wordt er actie ondernomen om de leden
het verslag te laten lezen. Het verslag wordt door de secretaris via de e-mail toegestuurd en
geplaatst op de site (www.bridgeclubprometheus.nl).
Ton Mulder vraagt of het mogelijk is om bij het invoeren van fout spel, dit na de speelronde te
corrigeren via het invullen van het correctiebriefje en niet tijdens de speelronde. Dit geeft veel
overlast.
Milton geeft aan dat dit mogelijk is en benadrukt nog eens dat beide partijen moeten
ondertekenen.

9. Sluiting
Om kwart over acht wordt de jaarvergadering afgesloten.

