Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 januari 2011
Aanwezig:
Het bestuur:
Anke Hom (voorzitter)
Trudi Bommelé (penningmeester)
Nelleke van der Lee (secretaris)
Milton Russel (lid)
Jenny Omvlee (lid)
39 leden:
Johan Boonmann, Marijke Bouwmeester, Jan Bouwmeester, Ans Christiaanse, Helmi
Faessen, Hans van Geest, Hermien van Geest, Gaby de Haan, Sjoerd de Haan, Ronald
Halkes, Anton van Harberden, Nico Heinrichs, Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater,
Marijke Jansen, Gerda Janssen, Loes Janssen, Wil Jutte, Mia Keijzer, Fred van
Leeuwen, Jan Lieben, Jacques Nonhebel, Anneke Nonhebel, Aad van ’t Noordende,
Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Ton Romeijn, Ria Schoneveld, Martha
Schütz, Hedy Steensma, Hein van Velzen, Juul Vercauteren, Peter Vink, Alex Visser,
Ilonka Wegener, Ineke Winkel, Eric Winkel en Jan vd Zanden.

Afwezig:
21 leden:
Jan Berkien, Dick van Blitterswijk, Joke Boot, Olaf Duin, Jack Graveland,
Marijke Graveland, Eliza Guse, Gerrit Hakvoort, Marinus Hom, Henk Kras, Piet van
Laarhoven, Rossen Llurba, Ellis MacConalogue, Bart Moors, Ton Mulder, Gert Mur, Jan
Rutten, Nardy Rutten, André Schimmel, Ton Veldhoven en Frans de Vreede.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur mét hamer en heet allen welkom in
het tijdelijk onderkomen in Woonzorgcentrum Monica aan de Arubastraat 2 in Delft.
De voorzitter reikt twee certificaten meesterpunten uit aan Ineke Winkel en Trudi
Bommelé. Zij nemen de stickers -NBB heeft de speldjes afgeschaft- met een applaus
in ontvangst.
De voorzitter geeft stand van zaken over de verbouwing aan onze vaste speellocatie
op de Brasserskade. De verbouwing loopt op schema en de eerste indrukken zijn
positief; het ziet er fris uit en er komt een mooie nieuwe keuken.
Daarna kaart de voorzitter de ontwikkelingen van het denksportcentrum aan. Na
gesprekken met Fortuna en de gemeente lijkt er van een win-win situatie geen sprake
meer te zijn. Het creëren van een exclusieve bridgeruimte staat dus voorlopig op een
dood spoor.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 januari 2010
De voorzitter komt terug op enkele punten uit de notulen:
- De boeteregeling bij punt 4 is besproken in het bestuur. Dat gaan we NIET
doorvoeren.
- In punt 9 wordt gesproken over een barcommissie. In de praktijk bleek deze
echter niet nodig te zijn.
De notulen worden goed gekeurd met dank aan de secretaris.
3. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris geeft aan dat het verslag in het Ei staat en vraagt of er nog op- of
aanmerkingen zijn. Daan Hoogwater merkt op dat hij in het verslag de uitslagen mist
van de gespeelde competities en drives.
Deze staan wel apart gemeld in het Ei en worden verzorgd door Jenny Omvlee.
Daarbij gelijk de opmerking van Jenny, dat op pagina 13 van het januarinummer een
foutje is geslopen. De tussencompetitie was van 26-10-10 t/m 12-12-2010.
4. De financiën
De penningmeester licht het jaarverslag en de begroting toe.
Eric Winkel vraagt op er bij de DSB bank wel een verzoek is ingediend ivm bedrag op
de betaalrekening. De penningmeester bevestigt dit.
Daan Hoogwater vraagt of het clubblad Het Ei 2 keer zo duur is geworden in 2011.
Nee, maar in 2010 was er sprake van éénmalige drukkosten. Dat heeft te maken met
de introductie van de nieuwe styling van het blad. Daar komen drukkosten bij kijken,
wat bij de vorige edities niet het geval was.
Ton Romeijn wil graag opheldering over de post nog te ontvangen contributie van
2010. De penningmeester licht toe dat we geen wanbetalers hebben, maar dat de
nieuwe leden over de gespeelde periode in 2010 nog een nota moeten ontvangen.
Eric Winkel vraagt of het bedrag voor het NBB-lidmaatschap omhoog gaat, omdat dit
in het verleden is aangegeven door het NBB. De penningmeester is hier niet van op de
hoogte en zal de vraag uitzetten bij het NBB.
De kascommissie verleent decharge voor het in 2010 gevoerde financiële beleid en
beheer. De penningmeester neemt het verslag hiervan in ontvangst.

5. Bestuursleden
Er wordt even stilgestaan bij het kiezen van de bestuursleden, omdat door de
oprichting van de nieuwe vereniging er een situatie is ontstaan waardoor volgend jaar
zowel de secretaris als de penningmeester 3 jaar actief zijn.
In de statuten staat het volgende vermeld:

Artikel 9.
1a. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf meerderjarige
personen.
1b. De leden van het bestuur worden gekozen uit de gewone leden en benoemd
door de algemene vergadering.
1c. De voorzitter wordt in functie benoemd; de functies van de overige
bestuursleden worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
2. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn/haar verkiezing af volgens een door
het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar.
En in het huishoudelijk reglement staat:

Artikel 6
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en
maximaal twee algemene leden. Tevens kan het bestuur een wedstrijdleider
benoemen met een door het bestuur omschreven taak, die toegang heeft tot de
bestuursvergaderingen.
2. Het bestuur is bevoegd kandidaten te stellen voor de vacatures in het bestuur.
De namen van de kandidaten moeten worden vermeld in de bijeenroeping van de
algemene vergadering waarin in de vacatures wordt voorzien.
3a. Ten minste tien gewone en/of ereleden kunnen kandidaten stellen al dan niet ter
aanvulling of in de plaats van de door het bestuur gestelde kandidaten.
3b. Een dergelijke kandidaatstelling moet schriftelijk en ondertekend door de
betrokken leden en de voorgestelde kandidaat bij het bestuur worden ingediend,
ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering.
3c. De kandidaat geeft door middel van de ondertekening aan de kandidaatstelling
alsmede een bestuursfunctie te zullen aanvaarden.
4. Het rooster van aftreden door bestuursleden is als volgt:
a. 1e jaar de penningmeester;
b. 2e jaar de secretaris en een algemeen lid;
c. 3e jaar de voorzitter en een algemeen lid.
5. Ieder bestuurslid is herkiesbaar voor één termijn, de voorzitter is echter voor
twee termijnen herkiesbaar.
1.

Het hanteren van het rooster levert dus een klein conflict op. Maar het bestuur
verwacht hier wel uit te komen.
6. Commissies
* Kascontrole commissie
De kascommissie heeft 2 nieuwe leden nodig. Eric Winkel en Sjoerd de Haan bieden
zich aan ter versterking. Voorzitter zou volgens het roulatieschema Hein van Velzen
worden. Maar de volgende vraag wordt gesteld: waarom mag een commissie niet haar

eigen voorzitter kiezen? Er wordt besloten om de commissies haar eigen voorzitters
te laten kiezen. Zodra dit bekend is, wordt dit doorgegeven aan het bestuur.
* Technische commissie
Anton van Harberden heeft 2 vragen aan de leden:
- Is er animo voor het spelen van viertallen in de competitie? Nee, want het is
moeilijk haalbaar om 6 avonden achter elkaar aanwezig te zijn. Dit is wel een
vereiste voor het spelen van viertallen. Er zijn 6 leden teleurgesteld over dit
besluit.
- De tussencompetitie wordt nu gespeeld in 2 lijnen. Is er interesse in het spelen
van 1 lijn? Nee, graag huidige vorm behouden.
De commissie blijft bestaan uit Anton van Harberden, Leo Pruijsers en Gert Mur.
* Commissie van beroep
De heren Eric Winkel en Dick van Blitterswijk hebben geen bezwaar nog een jaar aan
te blijven.
Eric meldt wel dat er opvallend weinig vraag is naar een arbiter. We zijn blijkbaar erg
lief naar elkaar. Maar mocht je het niet eens zijn met het besluit van de arbiter, dan
dien je een beroep in bij deze commissie.
7. Jaarproramma 2011-2012
Het concept jaarprogramma 2011 -2012 dat terug te vinden is in het EI wordt
aangepast.
De avond van de jaarvergadering begint voortaan een kwartier eerder en is een
normale competitieavond. Omdat in de maand mei er veel leden op vakantie gaan,
wordt de slotcompetitie met 1 speelavond verlengd.
8. Wedstrijdzaken
In 2010 hebben we weer meegedaan met viertallen. In het Ei is een verslag van Nico
Heinrichs terug te vinden. Hij heeft het goed georganiseerd en het bestuur vraagt
hem of hij de organisatie hiervan ook in 2011 op zich wil nemen. Nico stemt hierin
toe.
Milton vraagt aandacht voor het juist omgaan met de bridgemates. De knopjes
hiervan gaarne met beleid en soms enig geduld intoetsen.
Ruitenboer is wederom in 2011 voor 8 paren door Milton aangevraagd.
Milton doet een dringend verzoek om je systeemkaart op een speelavond bij je te
hebben. Het is officieel verplicht. Jenny Omvlee geeft aan dat op de site de reeds
digitaal ingeleverde systeemkaarten van leden te raadplegen (en dus ook te printen)
zijn. Heb je dat nog niet gedaan, dan graag alsnog mailen of overhandigen aan Jenny.
Van het NBB hebben we een arbitreerwijzer ontvangen. Deze ligt voortaan in de kast
om geraadpleegd te kunnen worden.

9. Rondvraag
Anneke Nonhebel vindt het erg jammer dat de kerstdrive weer niet door kon gaan.
Het is altijd zo gezellig. Is het mogelijk dit met de paasdrive in te halen? De
aanwezige leden en het bestuur vinden dit een goed idee en zullen de nodige acties
hiervoor ondernemen.

Daan Hoogwater mist in het verslag over de viertallen van Nico Heinrichs in het Ei,
een referentiekader voor de uitslag. Hij leest dat ze 4e en 5e zijn geworden, maar
mist het aantal deelnemende paren. Nico zal hier in het volgende verslag op letten.
Marijke Bouwmeester mist de email met de persoonlijke uitslag van de speelavond.
Milton deelt mee dat hij hier niets aan kan veranderen omdat het niet meer
toegestaan is door de provider. Maar het is maar een kleine moeite om het op
internet op te zoeken; ga naar onze site en klik de link aan. In het overzicht kan je op
je eigen naam klikken en je hebt je persoonlijke uitslag.
10. Sluiting
Om kwart over acht wordt de jaarvergadering afgesloten. Niet voordat zij vier
personen heeft bedankt voor hun veelvuldige inzet: Ria Schoneveld, Leo Pruijsers,
Nico Heinrichs en Marinus Hom.

