
Notulen Algemene Ledenvergadering 13 februari 2018 

Aanwezig: 

Het bestuur: 

• Anke Hom (voorzitter)
• Johan Boonmann (penningmeester)
• Ingrid Kappe (secretaris)
• Sjoerd de Haan (technische commissie)
• Jenny Omvlee (algemeen lid)

41 leden: 

Siebe Auwerda, Willem van den Berg,  Joke Boot, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Cees van der Ent, 
Corrie Gerritsen, Jack Graveland, Marijke Graveland, Gaby de Haan, Gerrit Hakvoort, Arné 
Heijmans, Ton van Hoek, Marinus Hom, Ank Hoogeveen, Gerda Janssen, Wil Jutte, Nelleke van 
der Lee, Fred van Leeuwen, Elly Legerstee, Jan Lieben, Marleen Mergler, Jacques Nonhebel, 
Anneke Nonhebel, Aad van ‘t Noordende, Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Milton 
Russel, Ria Schoneveld, Henk Schreuder, Martha Schütz, Fred Slemmer, Hedy Steensma, Hein 
van Velzen, Joke van Velzen, Kitty Verkade, Alex Visser, Frans de Vreede, Jan van der Zanden 
en Mieke Ham. 

Afwezig: 

12  leden: 

Marta Boonmann, Margriet Engelkamp, Wil de Gids, Eliza Guse, Daan Hoogwater,  
Kees van ’t Hul, Marijke Jansen, Gerrit van de Kamp, Eveline van de Kamp, Rossend Llurba, 
Juliet Moll, Bart Moors 

1. Opening en mededelingen

• De voorzitter opent de vergadering met haar hamer en heet iedereen welkom.
• Gelukkig is Henk van Oers weer helemaal gezond en kan hij weer elke week meespelen.

Ton Mulder ligt in het hospice en zal niet meer komen: haar familie heeft haar afgemeld van de
bridge. Anke gaat woensdag even samen met Milton bij haar kijken.
Marta Boonmann is vandaag geopereerd aan een versteende hartklep, we wensen haar alle
beterschap.

• Nog een kleine uitleg betreffende het denksportcentrum: er staat al wat over in het Ei, maar we
denken dat dit veel te duur zal uitvallen voor ons. Peter Bommelé (van Gisolf) behartigt in dit
overleg de belangen van de bridgeclubs.

• Vorig jaar bestonden we 50 jaar en enkele leden die vanaf het eerste uur lid zijn van onze club
worden vandaag in de bloemetjes gezet: Jan van der Zanden, Gerrit Hakvoort en Hein van Velzen.
NB: Ook Rossend Llurba, die niet aanwezig is, wordt genoemd als lid van het eerste uur. Dit blijkt
echter niet te kloppen.



2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 14 februari 2017 

• De voorzitter vraagt of er inhoudelijk of tekstueel nog vragen of opmerkingen over de concept-
notulen zoals die in het Ei van december 2017 is opgenomen. 

• Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
• De notulen worden goedgekeurd met dank aan de oud-secretaris, Nelleke van der Lee. 

 
3. Jaarverslag van de secretaris 

Secretaris Ingrid Kappe heeft niets toe te voegen aan het jaarverslag zoals dit is opgenomen in het 
Ei van december 2017. En er zijn geen vragen of opmerkingen. 

4. Financiën 

De penningmeester licht het financieel jaarverslag 2017 toe. De leden hebben de beschikking over het 
overzicht in cijfers en een A4-tje met de toelichting in tekstvorm. Het overzicht in cijfers laat bovenin 
de balans zien en onder de begroting en resultaten. 
Door extra gemaakte kosten dit jaar, zoals het dupliceren en de aanschaf van spellen en kratten 
hiervoor, is het verlies in plaats van de begrote € 840 opgelopen naar € 1431,54.  
Het bestuur heeft besloten de contributie te verhogen met € 4,50 per jaar, dit betekent effectief een 
verhoging van € 0,12 per avond. Na een goede uitleg van Johan Boonmann gaan de leden hiermee 
akkoord. 

 
Arné Heijmans vraagt of iedereen voor de volgende jaarvergadering de financiële stukken wat eerder 
via de mail kan krijgen, zodat ze beter doorgekeken kunnen worden. Hiervan is notie genomen en 
daar gaan we voor de volgende keer voor zorgen. 
 
Namens de kascontrole commissie neemt Ton van Hoek het woord. Hij verzoekt de vergadering om 
het bestuur decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde financiële beleid en beheer. De 
penningmeester neemt het verslag hiervan in ontvangst. 
 

5. Bestuursleden 

Er zijn dit jaar 2 bestuursleden aftredend: voorzitter Anke Hom en penningmeester Johan Boonmann. 
Helaas heeft niemand zich spontaan gemeld om de positie van penningmeester binnen de vereniging 
over te nemen. Gelukkig hebben we Marinus Hom bereid gevonden om 1 jaar interim-penningmeester 
te worden, maar voor volgend jaar moeten we toch echt iemand vinden die de taak wil overnemen. 
Gelukkig hebben we wel heel snel een nieuwe vervangster voor onze voorzitter Anke Hom gevonden: 
Marian Reijmers. De voorzitter geeft aan dat Marian een zeer capabel opvolgster is en verzoekt de 
leden in te stemmen met haar benoeming. Daarna krijgt Marian de voorzittershamer overhandigd. 
 
Marian neemt het woord. Ze bedankt Anke Hom die sinds 2010 voorzitter van onze bridgeclub was. 
Ze benoemt wat de voorzitter zoal deed: naast het voorzitten en bijwonen van vergaderingen ook het 
kopen van kadootjes voor de drives, van kaartjes voor zieken en bloemetjes voor jubilarissen. Zo heeft 
ze ook deze maal weer voor iedereen de bloemen verzorgd, zelfs voor zichzelf! 
 



7. Commissies 

a. Kascommissie: 

Vorig jaar zijn 3 personen lid geworden van de kascommissie, Ton van Hoek, Marijke Jansen en 
Nelleke van der Lee. Ze blijven het nog een jaartje doen. 

b. Technisch Commissie: 

Sjoerd de Haan krijgt het woord. Er is nog overtollig spelmateriaal dat door de leden voor een 
klein prijsje kan worden gekocht: iedereen die belangstelling heeft kan zich bij hem melden. 
Hij geeft nog een korte uitleg over het rankingsysteem. In het Ei is daarover ook informatie te 
vinden. Tot 1 september 2018 gaan we proefdraaien met het rankingsysteem naast het huidige 
systeem. Vanaf 1 september gaan we echt met de ranking van start en bij de volgende 
jaarvergadering volgt de evaluatie. 
Eén van de vele voordelen is, dat als je door vakantie of ziekte langere tijd afwezig bent, niet meer 
degradeert. Bij dit systeem hoeven B-spelers niet meer tegen veel sterkere spelers te spelen, maar 
speelt iedereen tegen mensen van zijn of haar eigen niveau. 
 
De paasdrive wordt verzet van 10 april naar 3 april. 
De Technische Commissie bestaat momenteel uit: Jaques Nonhebel, Leo Pruijsers, Sjoerd de 
Haan, Ank Hoogeveen en Fred Slemmer. 
 

c. Commissie van beroep: 

Bart Moors is niet aanwezig. Henk van Oers wel en hij bevestigt de aanname van de voorzitter dat 
het afgelopen jaar wederom rustig is verlopen.  Ze blijven lid van de commissie. 

D. Vertrouwenspersoon 

Het bestuur heeft besloten om een vertrouwenspersoon binnen de club te benoemen. Deze kan 
eventuele problemen tussen leden oplossen, zoals bijv. paren die liever niet meer met elkaar willen 
spelen en eigenlijk een nieuwe partner zoeken maar moeite hebben met vragen. Het bestuur stelt 
voor Anke Hom als vertrouwenspersoon te benoemen. De leden gaan hiermee akkoord.  

7. Jaarprogramma 2018-2019. 

De paasdrive wordt verplaatst van 10 naar 3 april. Verder geen opmerkingen. 

8. Wedstrijdzaken  

• Ton van Hoek heeft zijn taak als arbiter neergelegd. 
• Verder geen bijzonderheden aangezien alles al door Sjoerd is uitgelegd (zie punt 7b). 

 
9. Ledenwerving. 

• Jenny krijgt het woord en vertelt nogmaals over de cursussen Flits1en 2. Deze zijn erg succesvol 
gebleken. Inmiddels zijn er al 5 cursisten lid geworden van onze club, te weten Juliet Moll, Mieke 
Ham, Wil de Gids, Gerrit en Eveline van de Kamp. 

• Verder worden Siebe Auwerda en Marian Reijmers bedankt voor hun hulp bij de oefenavonden 
van de cursisten op onze club en Leo Pruijsers voor zijn hulp bij de cursisten-slotdrive. 



• De werkgroep is van plan door te gaan met de organisatie van cursussen. De vervolgcursus Flits-2 
is net weer begonnen en de beginnerscursus Flits-1 start weer in het najaar en zo gaan we door 
zolang er cursisten blijven. 
 

10. Rondvraag 

Geen opmerkingen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om ca. 19.50 uur. 

 

 

 


