
 
Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 januari 2010 

 
Aanwezig:  
Het bestuur: 

Eric Winkel (voorzitter) 
Trudi Bommelé (penningmeester) 
Nelleke van der Lee (secretaris) 
Milton Russel (lid) 
Jenny Omvlee (lid) 
 

48 leden; Johan Boonmann, Joke Boot, Marijke Bouwmeester, Jan Bouwmeester, Ans 
Christiaanse, Helmi Faessen, Hans van Geest, Hermien van Geest, Jack Graveland, 
Marijke Graveland, Eliza Guse, Anton van Harberden, Arné Heijmans, Nico Heinrichs, 
Marinus Hom, Anke Hom, Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater, Marijke Jansen, Gerda 
Janssen, Wil Jutte, Henk Kras, Jan Kuijntjes, Piet van Laarhoven, Jan Lieben, 
Rossend Llurba, Bart Moors, Gert Mur, Rob Nijland, Belia Nijland, Jacques Nonhebel, 
Anneke Nonhebel, Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Ton Romeijn, 
Nardy Rutten, Jan Rutten, André Schimmel, Ria Schoneveld, Martha Schütz, Toon 
van Spronsen, Hein van Velzen, Alex Visser, Frans de Vreede, Ineke Winkel, Eric 
Winkel en Jan vd Zanden. 

 
Afwezig:  

13 leden; Dick van Blitterswijk, Olaf Duin, Gaby de Haan, Sjoerd de Haan, Gerrit  
Hakvoort, Mia Keijzer, Fred van Leeuwen, Jaap Legerstee, Elly Legerstee, Ellis  
MacConalogue, Margot Mekkes, Ton Mulder en Hedy Steensma. 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom in het nieuwe 
onderkomen aan de Brasserskade. Omdat het een nieuwe locatie betreft heeft 
Milton Russel enkele huishoudelijke mededelingen: 
- er mag niet gerookt worden 
- er is een aparte rookruimte; deur hiervan sluiten! 
- er zijn 2 toiletten 
- niet naast het gebouw parkeren ivm de nooduitgang 
- er zijn pc’s aanwezig die gebruikt mogen worden 
 
De voorzitter heeft twee certificaten meesterpunten uit te reiken aan Jenny Omvlee 
en Gerda Janssen. Zij nemen ze met een applaus verheugd in ontvangst. 
 
Wegens het aftreden van de voorzitter worden agenda punt 6 (bestuur) en 7 
(verslagen en mutaties in de commissies) omgedraaid. 
 
2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 januari 2009 
De notulen worden goed gekeurd met dank aan de secretaris.  



 
Daarna komt de vraag vanuit de leden of er ook geen goedkeuring nodig is voor het 
verslag van 9 december 2008. Die vraag werd in de vorige algemene ledenvergadering 
ook al gesteld en daarop gaf de voorzitter het volgende antwoord: “Dat is niet nodig. 
Wel wordt er actie ondernomen om de leden het verslag te laten lezen. Het verslag 
wordt door de secretaris via de email toegestuurd en geplaatst op de site 
(www.bridgeclubprometheus.nl).” En dat is gebeurd. Er zijn daarna geen op- of 
aanmerkingen gemeld bij het bestuur. Dus is het bij deze afgehandeld. 
 
3.  Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris geeft een beknopte versie van het jaarverslag, dat in het Ei is terug te 
vinden. In het verslag wordt gemeld dat er 5 mensen per 1-1-2010 zijn gestopt. Dat 
zijn er echter 6, want ook Ineke van der Burg heeft opgezegd.  
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen vragen. 
 
4. De financiën 
De penningmeester licht het jaarverslag en de begroting toe.  
 
Ze vraagt aandacht voor de niet of erg late betalingen van de contributie. Als de 
nota’s zijn verstuurd geeft de penningmeester 2 maanden de tijd om te betalen. 
Daarna volgt een aanmaning.  
Arné Heijmans stelt voor een boeteregeling in te stellen. Dit wordt in de 
eerstvolgende bestuursvergadering besproken. 
 
Met de nieuwe locatie komt het muntsysteem te vervallen. Afgesproken wordt dat 
deze alleen nog dinsdag 12 januari ingeleverd kunnen worden. Deze informatie wordt 
op de website geplaatst en aan de leden gemaild.  
 
5. Aanpassingen clubreglement 
In het Ei zijn voorstellen van het bestuur en de Technische Commissie gedaan voor 
aanpassingen van het clubreglement.  
 
Artikel 2.2. en artikel 3.5 overlappen elkaar. Artikel 3.5 kan daarom komen te 
vervallen. Daarmee moet ook de verwijzing in artikel 2.2 naar artikel 3.5 verwijderd 
worden. 
 
In het voorstel ontbreken bij artikel 2.2 de imps en worden alleen percentages 
gemeld. Het artikel wordt daarom uitgebreid met vermelding van de imps. 
 
Na deze wijzigingen wordt goedkeuring van de leden gevraagd. De meerderheid is 
voor. Het clubreglement wordt daarom z.s.m. aangepast. 
 
6. Verslagen en mutaties in de commissies 
* kascontrole commissie 



De kascommissie verleent decharge voor het in 2009 gevoerde financiële beleid en 
beheer. De penningmeester neemt het verslag hiervan in ontvangst.  
De voorzitter van de kascommissie heeft een verzoek: is het mogelijk de Algemene 
Leden Vergadering op een later tijdstip te laten plaats vinden ivm de tijdsdruk? Dat 
verzoek valt in goede aarde en in overleg wordt besloten in de toekomst niet op de 1e, 
maar de 3e dinsdag in januari de ALV in te plannen.  
Hein van Velzen biedt zich aan ter versterking van de commissie. Voorzitter wordt 
Gerda Janssen, lid Rob Nijland en reservelid Hein van Velzen. 
 
* Technische commissie 
De Technische commissie is 3 keer bij een gekomen en is met een aantal voorstellen 
gekomen (zie punt 5). De commissie blijft bestaan uit Anton van Harberden, Leo 
Pruijsers en Gert Mur. Verzoek van de commissie aan de leden: kom met vragen en/of 
voorstellen. 
 
* commissie van beroep 
Het aanwezige lid van de commissie Eric Winkel heeft geen bezwaar om aan te 
blijven. Dick van Blitterswijk wordt nog gepolst. Maar er wordt vanuit gegaan, dat ook 
hij geen bezwaar zal hebben. 
 
De vraag wordt gesteld hoe en wanneer het wijzigen van bestuurs- en commissieleden 
formeel zou moeten plaats vinden. Dit punt komt volgend jaar op de agenda. 
 
7.  Bestuur 
De voorzitter Eric Winkel zet er na 7 jaar een punt achter. Het bestuur heeft Anke 
Hom-Hoogland bereid gevonden om zijn opvolger te worden. Er hebben zich geen 
andere kandidaten aangemeld. Daarom wordt het spreekwoordelijke hamertje 
overgedragen door Eric aan Anke onder luid applaus. We wensen Anke heel veel 
succes! 
Aan het einde van de vergadering krijgt Eric een fles wijn namens het bestuur 
aangeboden voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren.  
 
8.  Jaarprogramma 2010-2011 
Nav het programma dat in het Ei staat de volgende opmerkingen: 
- niet de 1e. maar de 3e dinsdag van januari de ALV 
- onduidelijk is nog of het wijkcentrum 31-08-2010 open is. Zo niet, dan schuift het 

schema een week op en is de slotavond vrijdag 31 mei 2011. 
 
9.  Huishoudelijke gang van zaken / speelgelegenheid 
In plaats van munten, wordt er gewerkt met barbriefjes. Bij je eerste bestelling op 
een avond krijg je zo’n briefje. Hierop wordt bijgehouden wat je verder eventueel 
nog besteld. Na afloop van de avond lever je het briefje in en reken je (contant) af. 
Bij de bar wordt een grote lijst bijgehouden ter controle. 
 



De huidige locatie schept een nieuwe situatie. Veel zaken moeten door ons zelf 
geregeld worden. Het bestuur luistert naar de suggesties en vragen die leven bij de 
leden.  
Het opzetten van een barcommissie lijkt een goede oplossing. Het bestuur pakt dit op 
en komt z.s.m. met een gedegen voorstel. Tot die tijd wordt besloten de corveedienst 
met 1 persoon uit te breiden. Voor januari biedt Ria Schoneveld zich aan. 
 
10.  Wedstrijdzaken 
Leo en Milton coördineren de wedstrijdzaken tijdens de speelavond en Jenny regelt 
het slemklassement.  
In het Ei zijn de diverse competities en drives terug te vinden in het jaarprogramma. 
 
11.  Rondvraag 
Piet van Laarhoven bedankt het bestuur en wenst het nieuwe bestuur veel succes. 
 
Eric Winkel zet Jenny in het zonnetje voor al haar inzet het afgelopen jaar. Applaus! 
 
Arné Heijmans geeft het bestuur het advies goed over de bardienst na te denken. 
Met name over de verantwoordelijkheid ivm sleutels en geldzaken. 
 
Rob Nijland vraagt of een verlaging van de contributie geen optie is met het oog op 
het financiële plaatje. Verlaging is echter geen optie. We zijn een gezonde vereniging 
en willen dat blijven.  
 
Eric Winkel sluit hierop aan door aan te geven dat er bijvoorbeeld beter 
speelmateriaal kan worden aangeschaft met het geld. Het bestuur neemt deze 
suggestie mee naar de volgende bestuursvergadering.  
 
12. Sluiting 
Om kwart voor negen wordt de jaarvergadering afgesloten. 

 


