
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2015 
 

Aanwezig:  
Het bestuur: 

Anke Hom (voorzitter) 

Trudi Bommelé (penningmeester) 

Nelleke van der Lee (secretaris) 

Milton Russel (algemeen lid) 

Jenny Omvlee (algemeen lid) 

 

35 leden: 

Aad van ’t Noordende, Alex Visser, Ank Hoogeveen, Anneke & Jacques Nonhebel, Daan 

Hoogwater, Frans de Vreede, Fred van Leeuwen, Gaby & Sjoerd de Haan, Gerda Janssen, Gerrit 

Hakvoort, Gert Mur, Hedy Steensma, Hein van Velzen, Helmi Faessen, Henk Kras, Henk van 

Oers, Ingrid Kappe, Jack Graveland, Jan Berkien, Jan Lieben, Jan van der Zanden, Johan 

Boonmann, Joke Boot, Joke Kollen, Leo Pruijsers, Margriet Danker, Marleen Mergler, Martha 

Schütz, Peter Vink, Ria Schoneveld, Rossend Llurba, Ton Mulder en Ton Romeijn. 

 

Afwezig:  
14 leden: 

André Schimmel, Ans Christiaanse, Arné Heijmans, Bart Moors, Eliza Guse, Hermien & Hans van 

Geest, Loes Janssen, Marian Reijmers, Marijke Jansen, Marinus Hom, Nico Heinrichs, Olaf Duin 

en Ronald Halkes,   

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

 

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

 

In het laatste Ei stond een artikel van Trudi Bommelé over een bridgeweekend met het verzoek 

te reageren. Er zijn geen reacties binnen gekomen. Het bestuur concludeert dat er geen animo 

voor is. De voorzitter bedankt Jan Berkien voor de energie die hij er in heeft gestopt om het in 

2014 te organiseren. Door te weinig deelnemers kon het echter niet doorgaan. 

 

Het bestuur heeft besloten de leeftijdsgrens los te laten voor invulling van de corveedienst. 

Iedereen -met in achtneming van de fysieke gesteldheid- wordt ingedeeld en dus ook de 

bestuursleden. Op de achterkant van het laatste Ei treft u de indeling t/m mei 2015. Die blijft 

gehandhaafd en in september gaat de nieuwe regeling in. 

 

2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 januari 2014 

De voorzitter neemt de concept-notulen van vorig jaar stapsgewijs door. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen. De notulen worden goed gekeurd met dank aan de secretaris.  

 

3.  Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris heeft geen aanvullingen of wijzigingen op het jaarverslag dat terug te vinden is in 

het Ei van december 2014. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

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

 



In 2015 krijgt de vereniging te maken met een flinke huursverhoging. De gemeente Delft heeft 

afgelopen jaar halverwege de prijs al verhoogd van 12,50 naar 15,70 euro per uur. De 

verwachting is dat de prijs in 2015 nog verder gaat stijgen naar 17,50 euro per uur. In de 

begroting voor 2015 is hiervan uitgegaan.  

De gemeente bepaalt de huurprijs en zij heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de huurprijzen 

van 2015. De vereniging heeft geen contract waarop we kunnen terugvallen. 

De kosten worden deels opgevangen door de baropbrengst die we in eigen beheer hebben. Maar 

het is niet zeker of dat in 2015 gehandhaafd blijft. Mede in beschouwing genomen dat we de 

afgelopen jaren de contributie niet hebben verhoogd en zeker niet duur zijn ten opzichte van 

andere Delftse clubs, doet het bestuur een voorstel om de contributie met ingang van 2015 te 

verhogen met 3 euro per persoon.  

 

Henk van Oers: waarom moet de contributie omhoog? Het resultaat van 2015 is positief en daar 

is de verhoogde zaalhuur al in meegenomen. En mocht het toch tegenvallen, dan is er kapitaal 

genoeg om dit op te vangen. Eventueel kunnen dan later in het jaar alsnog stappen genomen 

worden.  

Het is een keuze van het bestuur dit te doen met het oog op de toekomst. Doelstelling is om 

financieel gezond te blijven. 

 

Jan Berkien: hij stelt voor om over de contributieverhoging te stemmen. 

Na de vraag van de voorzitter om de contributie te verhogen met 3 euro per persoon worden de 

stemmen geteld. Van alle aanwezigen zijn 3 leden tegen. De overige aanwezigen zijn voor. Op 

basis van deze uitslag gaat met ingang van 2015 de contributie met 3 euro per persoon omhoog. 

 

De penningmeester gaat verder met de toelichting. 

De reservering voor het spelmateriaal blijft op 0 zoals eerder afgesproken en de reservering 

voor het lustrum komt op 400 euro. 

 

Daan Hoogwater: waarom staan er 2 posten lustrum? Het bedrag bij lustrum zijn daadwerkelijke 

kosten; 3300,80 euro dit jaar en een geschatte 300 euro in 2015 voor een etentje voor de 

commissieleden als dank voor hun inzet. Dat moet nog plaats vinden. 

De reservering lustrum is een vaste post, om zoals de naam zegt het geld te reserveren. 

 

Johan Boonmann: bovenaan het overzicht staat per 31-12-2014 61 leden. Moeten er dat niet 

minder zijn? 

Nee, de leden die betaald hebben in 2014 blijven tot eind van het jaar meetellen. Op 1 januari 

2015 zijn het 54 leden. Daar beginnen we dit boekjaar weer mee. 

 

Johan Boonmann, de voorzitter van de kascommissie, neemt het woord. Hij verzoekt de 

vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2014 gevoerde financiële beleid en 

beheer. De penningmeester neemt het verslag hiervan in ontvangst. Helaas is in het verslag een 

typfoutje geslopen (2013 in plaats van 2014). Afgesproken wordt dat het document nog een keer 

met de juiste gegevens geprint wordt en ondertekend. 

 

5. Bestuursleden 

De penningmeester is reglementair aftredend en Trudi Bommelé heeft aangegeven niet meer 

herkiesbaar te zijn. Het bestuur heeft gelukkig Johan Boonmann bereid gevonden de functie 

over te nemen. Na een bedankje van het bestuur, neemt Trudi afscheid en wordt Johan 

opgenomen in het bestuur. Hij geeft aan ruime ervaring te hebben in financiële zaken en er 



vertrouwen in te hebben de functie goed te kunnen uitoefenen. Wij heten hem van harte welkom 

in het bestuur. 

 

De voorzitter geeft alvast aan dat in 2016 de secretaris en een algemeen lid reglementair 

aftredend zijn en het jaar daarop de voorzitter en een algemeen lid.  

 

6. Commissies 

A. Kascommissie 

Johan Boonmann verlaat de kascommissie en Trudi Bommelé geeft te kennen deel te willen 

nemen. Dan is de commissie weer compleet en bestaat naast Trudi, uit Gerda Janssen en Fred 

van Leeuwen. 

 

B. Technische commissie 

Jacques Nonhebel wordt het woord gegeven. Hij geeft aan dat de TC niets heeft te melden en 

zoals het nu loopt geen versterking nodig heeft. 

 

C. Commissie van beroep 

Bart Moors is helaas ziek, maar de voorzitter heeft contact met hem gehad. Hij gaf aan in de 

commissie te willen blijven. Door het vertrek van Piet van Laarhoven is er een plekje open. Die 

wordt opgevuld door Henk van Oers.   

 

D. Lustrumcommissie 

Het jaar 2014 was een lustrumjaar en de commissie heeft hier een hele mooie invulling aan 

gegeven en ook nog ruim binnen het budget gebleven. Het feest op 9 mei 2014 was zeer geslaagd 

en de onverwachte traktaties waren lekker. Met een hartelijk applaus worden Eliza Guse (helaas 

afwezig), Ria Schoneveld, Fred van Leeuwen en Jenny Omvlee bedankt voor hun inzet.  

Op naar het lustrum van 2019. 

 

7.  Jaarprogramma 2015-2016 

Milton heeft geen aanvullingen op het jaarprogramma dat terug te vinden is in het laatste Ei. 

 

Ton Romeijn; waarom doen we nog mee met Ruitenboer? Niemand wil toch naar Zoetermeer. 

De voorzitter vraagt de aanwezigen of er leden zijn die mee willen doen aan Ruitenboer. Jenny 

Omvlee en Ank Hoogeveen geven aan mee te willen doen. Dit rechtvaardigt deelname aan 

Ruitenboer. Wel wordt afgesproken begin februari (voor de datum van aanmelding) nogmaals het 

animo onder de leden te polsen. De kosten zijn niet hoog en dus ook geen reden om niet mee te 

doen.  

 

8.  Wedstrijdzaken 

Milton heeft per 1 februari 2015 overdag geen tijd meer om de afmeldingen/indelingen te 

coördineren. Het bestuur heeft Ank Hoogeveen bereid gevond om die taak van hem over te 

nemen. De spelregels blijven onveranderd; tot dinsdag 17.00 uur afmelden via de site en tussen 

17.00 en 18.00 uur via het telefoonnummer van Ank. Dat nummer wordt t.z.t. bekend gemaakt. 

 

En net als de afgelopen jaren, hebben we ook in 2014 niet meegedaan met viertallen. Het lukt 

maar niet om 4 mensen te vinden die mee willen doen. Wilt u toch meedoen, geef het door aan 

Milton. 

 

9. Rondvraag 



Gerda Janssen: ze neemt het bestuur kwalijk de penningmeester niet uitgebreid te hebben 

bedankt en vindt dat er toch wel een bloemetje had afgekund. De voorzitter stelt Gerda gerust 

en geeft aan dat het bestuur heeft gekozen om hier aan het einde van de vergadering invulling 

te geven. 

 

En Gerda vraagt om een actuele ledenlijst. Dat is geen “eigen” document, maar informatie die 

beschikbaar is gemaakt door het NBB. Via de site van Bridgeclub Prometheus kom je er via Club 

-> Clubgegevens -> Ledenlijst. Daar log je zelf in via de NBB site en krijg je de gegevens te zien 

van de clubleden. 

 

Gerrit Hakvoort: hij vraagt zich af of er niet een lijstje kan worden gemaakt om na te blijven. 

Milton blijkt regelmatig als enige persoon achter te blijven in het gebouw om af te sluiten. Dat 

vindt hij geen fijne gedachte. Afgesproken wordt dat de corveedienst standaard even 

informeert bij Milton of dit nodig is. 

 

Sjoerd de Haan; heeft nog een vraag over de jaarrekening 2014. Waarom is het bedrag 

bezittingen aan het einde van 2014 kleiner geworden terwijl het jaar ruim 2700 euro positief 

afsluit? Dat heeft te maken met de 4000 euro lustrumkosten, dat niet in het resultaat is 

meegenomen. Tel het totaalbedrag bezittingen aan het begin van het jaar (12126.53 euro) op bij 

het resultaat van 2014 (2704.97 euro) en trek daar dan 4000 euro vanaf. Dan kom je op het 

totaal bedrag bezittingen (10831.50 euro) aan het einde van het jaar.  

 

10. Sluiting 

Na uiteraard een hartelijk dankwoord van de voorzitter aan Trudi Bommelé -die sinds januari 

2008 penningmeester is- en overhandiging van een mooie bos bloemen, sluit de voorzitter om 

tien over acht de jaarvergadering af. 


