
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2013 
 

Aanwezig:  
Het bestuur: 

Anke Hom (voorzitter) 

Trudi Bommelé (penningmeester) 

Nelleke van der Lee (secretaris) 

Milton Russel (lid) 

Jenny Omvlee (lid) 

 

37 leden: 

Johan Boonmann, Joke Boot, Marijke Bouwmeester, Jan Bouwmeester, Ans Christiaanse, Olaf 

Duin, Helmi Faessen, Hermien van Geest, Jack Graveland, Marijke Graveland, Eliza Guse, Gaby de 

Haan, Sjoerd de Haan, Ronald Halkes, Arné Heijmans, Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater, Marijke 

Jansen, Gerda Janssen, Loes Janssen, Henk Kras, Fred van Leeuwen, Jan Lieben, Bart Moors, 

Gert Mur, Jacques Nonhebel, Anneke Nonhebel, Aad van ’t Noordende, Leo Pruijsers, Marian 

Reijmers, Ton Romeijn, Ria Schoneveld, Martha Schütz, Hedy Steensma, Hein van Velzen,  Peter 

Vink en Frans de Vreede. 

 

Afwezig:  
18 leden: 

Lidy Bochove, Jan van Dinten, Hans van Geest, Gerrit Hakvoort, Nico Heinrichs,  

Marinus Hom, Wil Jutte, Piet van Laarhoven, Rossend Llurba, Ellis MacConalogue, Ton  

Mulder, Henk van Oers, André Schimmel, Juul Vercauteren, Alex Visser, Ilonka  

Wegener, Stien Wijnmaalen en Jan van der Zanden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering met hamer om 19.15 uur en heet allen welkom.  

 

De voorzitter is verheugd over de goede opkomst, ondanks de slechte weersomstandigheden. 

 

Er zijn dit jaar geen certificaten meesterpunten uit te delen. 

 

De huidige locatie aan de Brasserskade is niet gegarandeerd, maar zolang het mag en kan blijven 

we gewoon. Het bestuur heeft wel al alternatieve locaties bezocht, mochten we toch moeten 

vertrekken. 

 

In februari/maart 2013 wordt er weer een bridgeweekend georganiseerd. Trudi Bommelé pakt 

dit op samen met 2 andere personen. Zodra de informatie en data bekend zijn wordt dit 

gecommuniceerd aan allen. 

 

Volgend jaar (2014) bestaat Bridgeclub Prometheus 5 jaar. Er wordt daarom een 

lustrumcommissie in het leven geroepen. Jenny Omvlee heeft zich al aangemeld. Wie doet met 

haar mee? Heeft u interesse, geef het aan haar door. 

 

2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 januari 2012 

De notulen worden goed gekeurd met dank aan de secretaris.  

 



3.  Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris heeft geen aanvullingen op het jaarverslag dat terug te vinden is in het Ei van 

december 2012. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

4. De financiën 
De penningmeester licht het jaarverslag en de begroting toe.  

 

Door het kleinere aantal leden komt er minder geld binnen. Maar de uitgave aan het NBB is om 

dezelfde reden ook lager. 

 

Het subsidiebedrag van de gemeente Delft is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Door 

bezuinigingen is dit een aflopende meevaller voor de club en wordt 2012 het laatste jaar 

waarvoor nog subsidie kan worden aangevraagd. 

 

Het potje met reserveringen voor spelmateriaal is aardig vol. Het bestuur acht het niet nodig 

om na dit jaar meer geld hiervoor opzij te zetten.  

 

De contributies voor 2013 blijven gelijk. Wel komt er een verandering in het vorderen van de 

contributie. Bridgeclub Prometheus gaat de contributie voortaan innen via een incasso. Het is 

minder belastend voor de penningmeester en is daarnaast ook goedkoper. 

 

Marian Reijmers vraagt of het ledengeld van 2012 wel allemaal is betaald. Dat bevestigt de 

penningmeester, maar het heeft haar wel veel tijd gekost.  

 

Sjoerd de Haan, de voorzitter van de kascommissie, neemt het woord. Hij verzoekt de 

vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2012 gevoerde financiële beleid en 

beheer. De penningmeester neemt het verslag hiervan in ontvangst. 

 

5. Bestuursleden 

De secretaris en een algemeen lid zijn reglementair aftredend.  

Jenny Omvlee en Nelleke van der Lee stellen zich beide herkiesbaar en er zijn geen 

tegenkandidaten aangemeld. Zij worden met dank en applaus weer in het bestuur opgenomen. 

 

6. Commissies 

Door diverse omstandigheden waren er veel open plekken in de commissies. De voorzitter heeft 

na het uitblijven van spontane reacties, leden persoonlijk benaderd. Het bestuur is erg blij met 

de positieve resultaten hiervan. 

 
A. Kascommissie 

Sjoerd de Haan krijgt versterking van Johan Boonmann en Fred van Leeuwen. 

 

B. Technische commissie 

Mede door de onduidelijkheid van de taakomschrijving heeft de TC in 2012 weinig kunnen 

betekenen. Hierdoor hebben Nico Heinrichs en Wil Jutte zich terug getrokken uit de commissie. 

Inmiddels is de taakomschrijving op papier gezet en zijn Jacques Nonhebel en Marijke 

Bouwmeester benaderd om samen met Leo Pruijsers de TC weer betekenisvol voor de club te 

maken. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat beide de uitdaging aangaan.  

Milton Russel is de afgevaardigde van het bestuur die bij de vergaderingen van de TC aanwezig 

zal zijn. 



 

C. Commissie van beroep 

Piet van Laarhoven en Bart Moors zijn bereid gevonden in deze commissie deel te nemen.  

 

7.  Jaarprogramma 2013-2014 

Het concept jaarprogramma 2013 -2014 staat in het Ei december 2012. Milton meldt dat de 

datum van Ruitenboer in 2014 onder voorbehoud is, omdat de officiële datum nog niet bekend is.  

 

8.  Wedstrijdzaken 

Viertallen 

In 2012 hebben we niet meegedaan. Dit jaar willen we wel weer graag meedoen. 

 

Cursus 

Onze huidige locatie geeft geen mogelijkheden om te groeien en ook niet om cursussen te 

organiseren. Daar hebben we simpelweg geen ruimte voor. De voorzitter geeft aan dat ODD daar 

wel een geschikte club voor is. Zij verwijst geïnteresseerden door naar hun site 

http://www.onedowndelft.nl.  

 

9. Rondvraag 

Ans Christiaanse heeft zin in het bridgeweekend. Is er al iets meer bekend over de datum of de 
locatie? Nee, nog niet. Zodra dat wel het geval is wordt dit gecommuniceerd. 

 

10. Sluiting 

Na een dankwoord voor de inzet aan Ria Schoneveld voor het reilen en zeilen van de bar sluit de 

voorzitter om tien over half acht de jaarvergadering. 

http://www.onedowndelft.nl/

