Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 januari 2016
Aanwezig:

Het bestuur:
Anke Hom (voorzitter)
Johan Boonmann (penningmeester)
Nelleke van der Lee (secretaris)
31 leden:
Lida Bakema, Joke Boot, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Jack Graveland, Elize Guse, Gaby &
Sjoerd de Haan, Arné Heijmans, Marinus Hom, Daan Hoogwater, Marijke Jansen, Gerda
Janssen, Ingrid Kappe, Joke Kollen, Fred van Leeuwen, Jan Lieben, Marleen Mergler, Bart
Moors, Ton Mulder, Jacques & Anneke Nonhebel, Aad van ‘t Noordende, Henk van Oers, Leo
Pruijsers, Marian Reijmers, Ria Schoneveld, Martha Schutz, Hedy Steensma, Alex Visser en
Jan van der Zanden

Afwezig:

Bestuurslid:
Jenny Omvlee (algemeen lid)
5 leden:
Joke & Hein van Velzen, Gerrit Hakvoort, Ank Hoogeveen en Rossend Llurba
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering met haar hamer om 19.15 uur en heet allen welkom. Helaas is
algemeen lid Jenny Omvlee vanavond niet aanwezig. Haar partner Ank Hoogeveen is vandaag
onverwachts doorgestuurd naar het ziekenhuis door de huisarts voor controle i.v.m. mogelijke
hartproblemen.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2015
De voorzitter neemt de concept-notulen van vorig jaar per bladzijde door zoals weergegeven in
het Ei van december 2015. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goed gekeurd
met dank aan de secretaris.
3. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris heeft een opmerking over het jaarverslag dat terug te vinden is in het Ei van
december 2015. Daar worden 41 leden gemeld, maar ook Frans de Vreede en Ans Christiaanse
hebben zich afgemeld tot ze weer een partner hebben gevonden. Officieel dus nog 39 leden.
Ans Christiaanse is aanwezig en geeft aan wel gewoon lid te willen blijven. De secretaris zal dit
alsnog corrigeren en dan staat de teller op 40 leden.
4. De financiën
De penningmeester heeft het stokje overgenomen van Trudi Bommelé als penningmeester. Hij
heeft voor het verrichten van deze taak zijn eigen manier toegepast. Hierdoor is de presentatie
van de jaarcijfers anders dan de leden zijn gewend. De penningmeester heeft geen balans
gemaakt, maar alle in- en uitkomsten die er waren in 2015 en verwacht worden in 2016 in een
Excelbestand gezet.

De kascontrolecommissie is nog niet in de gelegenheid geweest om de cijfers goed te keuren,
omdat de penningmeester eerder dan verwacht opa is geworden en een paar dagen naar zijn
kleinkind in het buitenland is geweest.
De penningmeester licht zijn overzicht jaarrekening 2015/2016 toe. Naar aanleiding van het
nieuwe overzicht zijn er wel veel vragen onder de leden en blijkt de balans zoals die altijd is
gepresenteerd te worden gemist. Hierin wordt de hulp van Daan Hoogwater gevraagd. Hij is
bereid met de penningmeester binnenkort alsnog de balans op te maken. Zodra die klaar is,
wordt dit gecommuniceerd naar de leden en wordt alsnog de kascontrolecommissie uitgenodigd.
Enkele vragen over de jaarreking 2015/2016 op een rijtje:
- In 2015 wordt er 4000 euro van de rekening gehaald voor het lustrum van 2014? Ja, de
vorige penningmeester bleek dit bedrag zelf te hebben voorgeschoten en dat geld moest dus
nog worden overgemaakt.
- In 2015 hebben we eind van het jaar ruim 10.000 euro en eind van dit jaar zullen we een
kleine 5000 euro overhouden. Dat zijn wel hele slechte cijfers? Ja, maar wel met de
kanttekening dat de 2400 euro voor de bridgemates en de 2000 euro voor het lustrum
gereserveerd zijn. Het bestuur was van plan dit uit te gaan geven, maar door de
veranderende situatie (inkomsten bar is vervallen & het aantal leden is flink gedaald) zijn dit
2 posten die kritisch bekeken moeten worden.
- De bedragen die op de posten staan voor de zaalhuur zijn verwarrend en zoals het er nu op
staat klopt het niet. De bedragen kloppen wel, maar de omschrijvingen moeten aangepast
worden. De penningmeester gaat hiernaar kijken om het duidelijker te krijgen.
- Het beginsaldo van 2015 klopt niet met het bedrag dat de balans aangeeft die vorig jaar
werd gepresenteerd. Helaas moet de penningmeester dit beamen. Dit ligt in het feit dat de
vorige penningmeester een andere manier had van registreren/administratie bijhouden. Er
zijn diverse overleggen met de huidige en oude penningmeester geweest om dit recht te
trekken. Er bleken nog bedragen te zijn die niet waren verwerkt. Dat is tevens de verklaring
van de 2 posten die in 2015 en 2016 zijn opgevoerd; storting kasgeld. Dit waren de bedragen
die nog verwerkt moesten worden op de rekening van de vereniging.
De contributie van het NBB is met 0,50 euro verhoogd. Maar het bestuur heeft besloten het
lidmaatschapsgeld niet te verhogen dit jaar. Ook het bedrag voor deelname inloopbridge blijft
ongewijzigd: 2,50 euro per persoon.
5. Bestuursleden
De secretaris en een algemeen lid zijn reglementair aftredend. Milton was algemeen lid en is
geen lid meer sinds 1-1-2016 en Nelleke van der Lee heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te
zijn.
Helaas heeft niemand zich aangemeld voor vervanging. Nelleke geeft aan nog wel een jaar
secretaris te willen blijven en de voorzitter neemt de rol over van Milton in het bestuur. Hij
fungeerde als link met de technische commissie.
Milton is wel weg, maar we willen hem lid van verdienste maken. Omdat hij geen NBB-lid meer is
gaat een kei of stuur niet lukken. De voorzitter vraagt toestemming van de leden om Milton lid
van verdienste te maken en krijgt deze ook. Deze actie wordt dit jaar uitgevoerd en dan krijgt
hij o.a. een mooie bos bloemen en een oorkonde.

6. Commissies
A. Kascommissie
Nu Trudi Bommelé geen lid meer is, is het bestuur op zoek naar een nieuw lid naast de huidige
leden Gerda Janssen en Fred van Leeuwen. Ingrid Kappe biedt zich en wordt met een hartelijk
applaus opgenomen in de commissie.
B. Technische commissie
Jacques Nonhebel wordt het woord gegeven. Hij geeft aan dat de TC niets heeft te melden en
uit wel de zorg over het aantal leden om in 2 lijnen te kunnen blijven spelen.
C. Commissie van beroep
Bart Moors en Henk van Oers hadden het afgelopen jaar rustig en blijven ook dit jaar paraat.
D. Lustrumcommissie
Deze bestaat uit Eliza Guse, Ria Schoneveld, Fred van Leeuwen en Jenny Omvlee. Helaas is
Jenny niet aanwezig om hier iets kort over te zeggen, daarom doet de voorzitter dit.
Dit jaar is het in september 50 jaar geleden dat Bridgeclub Prometheus is opgericht. In dit
kader was er een bedrag gereserveerd om dit te vieren. Maar deze beslissing moet gezien de
huidige situatie opnieuw tegen het licht worden gehouden. Zeker omdat er 2 jaar geleden al een
heel leuk en groot feest is gevierd om het 5-jarig lustrum (dezelfde naam gehouden, maar in
2009 zelfstandig geworden) te vieren.
7. Jaarprogramma 2016-2017
De voorzitter heeft geen aanvullingen op het jaarprogramma dat terug te vinden is in het
laatste Ei en er zijn geen vragen.
8. Wedstrijdzaken
De voorzitter vraagt aandacht voor de volgende zaken:
- De spelregels voor het afmelden; tot dinsdag 17.00 uur afmelden via de site en tussen 17.00
en 18.00 uur via het telefoonnummer van Ank Hoogeveen.
- De financiële bijdrage van inloopbridge; deze is 2,50 euro per persoon. Ook als het een
invaller betreft van een lid.
9. De toekomst van Bridgeclub Prometheus
In het voorwoord van het Ei van december 2015 had de voorzitter wat dingen benoemd en
gevraagd aan de leden om hier al over na te denken.
Er zijn 3 opties: opheffen, doorgaan of fuseren.
Om een indruk te krijgen, wil het bestuur graag met het opsteken van de hand de keuze van de
leden vragen. Daaruit blijkt dat er geen handen de lucht in gaan voor het opheffen van de club.
Arné geeft aan, dat het voor deze belangrijke keuze verstandig, zo niet noodzakelijk is de leden
te informeren over de voors en tegens van de keuze mogelijkheden. Het bestuur zegt dit toe.
Half mei wil het bestuur een extra vergadering inlassen om de leden de definitieve keuze te
laten maken welke koers te gaan volgen.
Om de kosten te drukken is een optie om in de kleine zaal te gaan spelen, echter de angst is dan
dat je de locatie kwijt bent als je weer terug zou willen.

10. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen.
Wel spreekt Arné haar dank uit voor het bestuur en wenst het bestuur veel wijsheid voor de
komende tijd.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 20.25 uur de jaarvergadering af.

