Concept-notulen algemene ledenvergadering Bridgeclub Prometheus 15 januari 2019
Aanwezig:
Het bestuur:
•
Marian Reijmers (voorzitter),
•
Marinus Hom (penningmeester),
•
Sjoerd de Haan (technische commissie),
•
Jenny Omvlee (algemeen lid)
•
Liesbeth van Hees (toekomstig secretaris, vervangt Ingrid Kappe)
59 leden:
Siebe Auwerda, Willem van den Berg, Johan Boonmann, Marta Boonmann, Joke Boot,
Ans Christiaanse, Margriet Engelkamp, Cees van der Ent, Lowie Geertse, Corrie Gerritsen,
Jack Graveland, Marijke Graveland, Eliza Guse, Ton van Hoek, Anke Hom, Ank Hoogeveen,
Daan Hoogwater, Kees van 't Hul, Marijke Jansen, Gerda Janssen, Trees Jongen, Wil Jutte,
Gerrit van de Kamp, Evelien van de Kamp, Nelleke van der Lee, Fred van Leeuwen,
Elly Legerstee, Jan Lieben, Marleen Mergler, Bart Moors, Jacques Nonhebel, Anneke
Nonhebel, Aad van ‘t Noordende, Henk van Oers, Leo Pruijsers, Godfried Quaedvlieg,
Mieke Quaedvlieg, Milton Russel, Ria Schoneveld, Henk Schreuder, Martha Schütz,
Fred Slemmer, John Spierings, Hedy Steensma, Hein van Velzen, Joke van Velzen,
Truus Verhaar, Kitty Verkade, Carola Vidor, Alex Visser, Frans de Vreede, Henk Wijnen,
Huib Woudstra, Jan van der Zande
Afwezig:
12 leden:
Olaf Duin, Wil de Gids, Paul van der Grinten, Gaby de Haan, Gerrit Hakvoort, Mieke Ham,
Arné Heijmans, Ingrid Kappe, Hennie Koch, Rossend Llurba, Juliet Moll, Ine van Moorsel
1.
-

Opening en mededelingen
19.30 uur Marian Reijmers (VZ) opent de vergadering.
Secretaris Ingrid Kappe is ziek en wordt vervangen door Liesbeth van Hees.
Op 28 januari a.s. is er een overleg met de voorzitters van de andere NBB-clubs over
gemeentelijk plan Sport & Bewegen, belangenbehartiging bridge/denksport in de
sportraad, Flitscursussen en zorg voor ledenbehoud, ledenwerving en verjonging (o.a.
initiatief minibridge). Nieuwe ontwikkelingen zullen t.z.t. gemeld worden.

2.
-

Notulen ALV 13 februari 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.

3.
-

Jaarverslag van de secretaris
Er zijn geen vragen of opmerkingen, het jaarverslag wordt goedgekeurd. Met dank aan
Ingrid Kappe.

4. Financiën
Interim penningmeester Marinus Hom licht het financieel jaarverslag 2018 toe.
De financiën staan er goed bij. Er is een klein negatief resultaat, maar ook € 5.000,- in
reserve.
Er zijn in 2018 4 nieuwe Bridgemates aangeschaft.
In de balans staat € 1.500,- meer vermogen gemeld, dit is geld van de Combiclub
Cursussen dat Prometheus sinds september 2018 beheert. Deze post zal vanaf
september door een andere club beheerd worden. Het is dus geen extra vermogen van
Prometheus, ook geen deel daarvan.
Opmerking: bij de toelichting staat het jaartal 2017. Marinus verbetert waar nodig.

-

Kascommissie.
Nelleke van der Lee leest de verklaring van de kascommissie voor het financiel beheer
van 2018 voor. De vergadering verleent daarop decharge.
Begroting
Met het huidige ledenaantal gaat het financieel goed met Prometheus. Er zijn geen
vragen van de leden.
Contributie
De NBB heeft haar contributie vorig jaar verhoogd met € 0,50 en dit jaar met € 1,-. De
contributie zal daarom nu met € 1,- verhoogd worden.

5. Wedstrijdzaken
Sjoerd de Haan neemt het woord.
- Het rankingsysteem is de meeste leden goed bevallen. Er volgt een hoofdelijke stemming
over het voorstel om er mee door te spelen. Voor: 31. Tegen: 6. Onthouding: 14. 8
stemmen zijn niet geteld. Omdat 31 stemmen een meerderheid is wordt het systeem
ingevoerd. Dit heeft wat gevolgen en daarom is er een nieuw wedstrijdreglement
opgesteld:
- Als je een ANDER systeem speelt dan 5-kaart hoog, dan MOET je een systeemkaart bij
je hebben op tafel. Zo niet, dan gelden de spelregels voor het 5-kaart hoog-systeem.
- De speeltijd voor iedere ronde is 33 minuten. Na de bel mag er GEEN nieuw spel meer
begonnen worden. Hierop zal meer worden toegezien, natuurlijk blijft er coulance voor
overmachtsituaties. De in het wedstrijdreglement vermelde regel dat er in de pauzes kan
worden doorgespeeld wordt aangepast. Dit voorstel wordt met ruime meerderheid van
stemmen aangenomen (geen telling nodig).
- Beroep tegen arbitrage. Leden kunnen bij de protestcommissie van het district in beroep
tegen arbitrage.
- Arbiter Ton van Hoek gaat af en toe op de speelavonden 5 à 10 minuten een spel of
etiquetteregel uitleggen.
Voorzitter Marian Reijmers neemt het woord.
Verlenging speelseizoen met 1 maand (juni).
Omdat het verlengen van het speelseizoen met 1 maand een extra maand huur zal bij
seizoensverlenging een contributieverhoging van € 3,- per lid worden doorberekend. Er
wordt aan de leden gevraagd om te stemmen over dit voorstel. Voor: 13. Tegen 20. 26
stemmen zijn niet geteld. Het voorstel wordt afgewezen.
Zomerbridge.
Er wordt gevraagd om handen op te steken als er belangstelling is voor zomerbridge. Er
worden 5 handen opgestoken. Er zal geen zomerbridge worden georganiseerd.
6. Ledenwerving
Jenny Omvlee geeft een toelichting.
De Flits-cursussen i.s.m. De Gaech, ODD en Gisolf worden goed bezocht. Voor
Prometheus heeft het 9 leden opgeleverd, voor de drie andere verenigingen iets minder.
In februari start de vervolgcursus, weer met veel inschrijvingen. Na afloop gaan de clubs
evalueren en kijken of ze op dezelfde manier doorgaan.
7.
-

Bestuur
Ingrid Kappe en Jenny Omvlee treden reglementair af, Marinus Hom treedt af als
interim-penningmeester. Jenny Omvlee heeft zich herkiesbaar gesteld.
Kees van 't Hul en Liesbeth van Hees zijn kandidaten voor de functie van
penningmeester en secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.
Jenny, Kees en Liesbeth worden her- en gekozen.
Ingrid en Marinus worden hartelijk bedankt. Op een later moment zullen ook nog
bloemen volgen.
Kees neemt aan tafel plaats op de stoel van Marinus.

8.

Commissies

-

Kascontrolecommissie:
Aan Nelleke van der Lee, Ton van Hoek en Marijke Janssen wordt gevraagd of zij
aanblijven. Dat doen ze.

-

Technische commissie:
Jacques Nonhebel is uit de commissie. Ton van Hoek komt in zijn plaats erbij.
De commissie bestaat nu uit: Sjoerd de Haan, Ank Hoogeveen, Leo Pruijsers, Fred
Slemmer en Ton van Hoek.

-

Commissie van beroep:
Deze commissie zal worden opgeheven. Henk van Oers en Bart Moors worden bedankt.

-

Lustrumcommissie:
Prometheus is als dochtervereniging van de personeelsvereniging van de TUDelft in
1966 opgericht en in 2009 zelfstandig geworden met nieuwe statuten. In 2014 is er een
lustrum gevierd en in september 2019 zou een tweede lustrum gevierd kunnen worden.
Nu wordt echter aan de leden voorgesteld om de oorspronkelijke oprichtingsdatum van
1966 weer aan te houden voor het vieren van de lustrums. Er zijn nog veel leden al van
voor 2009 lid en de vereniging zal in 2021 het 55-jarig bestaan wat grootser kunnen
vieren. Er wordt gevraagd om handen op te steken om dit voorstel aan te nemen. Het
voorstel wordt unaniem aangenomen.
De commissie bestaat uit Ria Schoneveld, Eliza Guse, Fred van Leeuwen en Jenny
Omvlee.

-

Vertrouwenspersoon:
Anke Hom wordt bedankt, de functie wordt opgeheven.

9.

Jaarprogramma 2019-2020
Er is een wijziging; de inspeelavond is op dinsdag 27 augustus 2019 en NIET op
donderdag 29 augustus.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
11. Sluiting
De vergadering wordt om ca. 19.45 uur gesloten.

