Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2017
Aanwezig:

Het bestuur:
Anke Hom (voorzitter)
Johan Boonmann (penningmeester)
Nelleke van der Lee (secretaris)
Jenny Omvlee (algemeen lid)
38 leden:
Siebe Auwerda, Willem van den Berg, Joke Boot, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Jack &
Marijke Graveland, Gaby & Sjoerd de Haan, Gerrit Hakvoort, Arné Heijmans, Ton van Hoek,
Marinus Hom, Ank Hoogeveen, Marijke Jansen, Gerda Janssen, Wil Jutte, Ingrid Kappe,
Fred van Leeuwen, Elly Legerstee, Jan Lieben, Marleen Mergler, Ton Mulder, Jacques &
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, Joke & Hein van Velzen en Frans de Vreede.

Afwezig:

7 leden:
Cornelis van der Ent, Eliza Guse, Daan Hoogwater, Rossend Llurba, Bart Moors, Alex Visser
en Jan van der Zanden
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening en mededelingen

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

Naar aanleiding van een artikel in het bridgeblad over de gemiddelde leeftijd van leden, heeft
de voorzitter de gemiddelde leeftijd van onze clubleden berekend. Ze kwam op de leeftijd van
71 jaar. Een leuk “wist u dat” feitje.
Voor de Krokusdrive zijn leden van de 3 clubs van de werkgroep uitgenodigd. Dit kan een leuke
gelegenheid zijn om in een gezellige sfeer elkaar beter te leren kennen.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 januari 2016
De voorzitter stelt de vraag of er inhoudelijk of tekstueel nog vragen of opmerkingen zijn van
de concept-notulen zoals die staat in het Ei van december 2016. Er zijn geen vragen of
opmerkingen. De notulen worden goed gekeurd met dank aan de secretaris.
3. Notulen van de extra ledenvergadering van 24 mei 2016
De voorzitter stelt de vraag of er inhoudelijk of tekstueel nog vragen of opmerkingen zijn over
de concept-notulen zoals die staat in het Ei van december 2016. Er zijn geen vragen of
opmerkingen. Ook deze notulen worden goed gekeurd met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris heeft niets toe te voegen aan het jaarverslag zoals die terug te vinden is in het Ei
van december 2016. En er zijn geen vragen of opmerkingen.

5. Financiën
De penningmeester licht het financieel jaarverslag 2016 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 de huurkosten, minder leden en geen barinkomsten toont het resultatenoverzicht een
verlies. Ook in 2017 wordt hiermee rekening gehouden en wordt er 840 euro verlies begroot.
Namens de kascontrole commissie neemt Gerda Janssen het woord. Zij verzoekt de vergadering
om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2016 gevoerde financiële beleid en beheer. De
penningmeester neemt het verslag hiervan in ontvangst.
Het bestuur heeft besloten het lidmaatschapsgeld niet te verhogen dit jaar. Het NBB gedeelte
is voordeliger geworden voor leden die dubbel of trippel lid zijn. Zij betalen namelijk minder. Dit
jaar krijgt u de factuur per e-mail toegezonden met het verzoek voor 1 april de contributie te
betalen.
Sjoerd de Haan: is het geen optie het lidmaatschapsgeld te verhogen nu we verlies draaien?
Het bestuur heeft dit overwogen, maar dat gaat het bestuur dit jaar nog niet doen.
Martha Schütz: moeten we niet stoppen met prijsjes of zelf iets gaan meenemen nu we meer
drives gaan houden? Het bestuur wil niet helemaal stoppen met prijzen, maar gaat hier wel op
letten en verantwoord inkopen. De suggestie om zelf wat mee te nemen wordt door het bestuur
besproken.
6. Bestuursleden
De voorzitter en algemeen lid Jenny Omvlee zijn reglementair aftredend. De voorzitter blijft
nog een jaar aan, omdat er zich geen vervanger heeft aangediend. En Jenny heeft aangegeven
nog 3 jaar te willen deelnemen in het bestuur.
De secretaris was vorig jaar reglementair aftredend, maar is nog 1 jaar aangebleven omdat er
geen vervanging was. Het bestuur is verheugd te melden dat zij dit jaar Ingrid Kappe bereid
hebben gevonden het stokje over te nemen. Met applaus wordt ze opgenomen in het bestuur.
En Nelleke krijgt een mooie bos bloemen overhandigd na een persoonlijk dankwoord van de
voorzitter.
Sjoerd de Haan heeft zich aangemeld voor de Technische Commissie. Als linking pin tussen
bestuur en TC is hij tevens gevraagd om deel te nemen aan het bestuur. Hij heeft daarop
positief gereageerd. Daarom wordt ook Sjoerd met een luid applaus opgenomen in het bestuur
als algemeen lid.
7. Commissies plus …
A. Kascontrole commissie
Nu Ingrid Kappe opgenomen is in het bestuur kan ze geen lid meer blijven van de commissie. De
voorzitter vraagt of er vrijwilligers zijn die deel willen nemen in de commissie. De volgende 3
personen melden zich aan: Ton van Hoek, Marijke Jansen en Nelleke van der Lee.
Gerda Janssen en Fred van Leeuwen worden met een hartelijk applaus bedankt voor hun inzet de
afgelopen jaren.
B. Technische commissie

Jacques Nonhebel wordt het woord gegeven. Hij kan melden dat de TC wordt uitgebreid met 3
personen; Sjoerd de Haan, Ank Hoogeveen en Fred Slemmer.
Jacques geeft antwoord op vragen die per e-mail waren gesteld door Jenny:
- De bridgemate app is geactiveerd.
- TC gaat nog uitzoeken of niet leden ook in het slemklassement thuis horen.
- Er is volgens de TC geen tijd om de spelverdelingen handmatig in te voeren in de
bridgemates. Jenny geeft aan dat dit wel verwacht wordt als straks de cursisten bij ons
komen spelen.
o Schudmachine aanschaffen is geen optie -> te duur
o Arné Heijmans: wellicht samenwerking mogelijk met Gisolf voor een scherpere prijs?
o Anneke Nonhebel: wie gaat thuis de spelverdeling nakijken (om na te gaan of het
uberhaupt de moeite allemaal waard is)? Door hand op steken lijkt ruim 25% dit te
gaan raadplegen.
o Milton Russel geeft aan dat het invoeren van de spelverdelingen na enige oefening niet
zo moeilijk is en relatief snel kan gebeuren.
C. Commissie van beroep
Bart Moors is niet aanwezig. Henk van Oers wel en bevestigt de aanname van de voorzitter dat
het afgelopen jaar wederom rustig is verlopen.
D. “Ledenwerving”
Jenny vertelt ons in het kort over de stand van zaken over de werkgroep die gevormd is door
leden van Gisolf, ODD, De Gaech en Prometheus, bijgestaan door de onderwijscoördinator van
het bridgedistrict.
De beginnerscursus is eind januari/begin februari gestart met op dit moment 36 cursisten. De
cursus duurt 12 weken en dan volgen er oefenavonden op de club. Marian Reijmers en Siebe
Auwerda hebben zich aangemeld om te helpen met de begeleiding tijdens die avonden.
Elly Legerstee: wat is de inhoud van de cursus? Deze vraag wordt gesteld omdat ze van de
buurvrouw had begrepen dat er onderwerpen voor gevorderden behandeld worden. Jenny geeft
aan dat ze dit betwijfelt. Waarschijnlijker is het dat die onderwerpen benoemd zijn. Ze is
meerdere keren aanwezig geweest op een cursusavond.
Ton Mulder: gaan de cursisten rouleren op de clubs? Jenny geeft aan dat de oefenavonden nog
besproken moeten worden. Dus afspraken en invulling hierover worden bij de volgende
bijeenkomst van de werkgroep behandeld.
E. “Denksportcentrum”
De voorzitter meldt dat het bestuur een e-mail heeft ontvangen met een uitnodiging om weer
eens gezamenlijk de mogelijkheden van een denksportcentrum te bespreken. De eerste
bijeenkomst moet nog plaats vinden en het bestuur heeft aangegeven aangesloten te blijven.
F. “District 50 jaar”
De voorzitter deelt mee dat het bridgedistrict 50 jaar bestaat. Naar aanleiding daarvan waren
er op de eerste speelavond dit jaar 2 flessen wijn voor het paar dat het dichtst bij de 50%
eindigde.
8. Jaarprogramma 2017-2018

De slotdrive vindt plaats op 30 mei 2017. In een eerdere editie van het jaarprogramma was dat
23 mei 2017. Alle aanwezigen gaan akkoord met de aanpassing.
9.




Wedstrijdzaken
Er worden dit jaar meerdere drives georganiseerd.
De Technische commissie is uitgebreid met 3 personen.
We hebben er 2 arbiters bij: Ton van Hoek en Henk Schreuder.

10. Rondvraag
Marinus Hom
Gaat iedereen akkoord met het volgende voorstel? De koffie en thee staan bij aanvang van de
avond op tafel. Iedereen mag zelf inschenken en betalen via het kartonnen bakje dat er staat.
De aanwezige leden gaan akkoord!
Ans Christaanse
Vroeger werd er wel eens een bridgeweekendje georganiseerd. Zijn er nog meer leden die hier
interesse voor hebben?
Als je hier interesse in hebt, geef het door aan Ans.
Arné Heijmans
Deelt een groot compliment uit aan Jenny Omvlee voor haar inzet namens Bridgeclub
Prometheus bij de werkgroep met als doel meer leden te (gaan) krijgen.
En bedankt het bestuur voor de inzet van het afgelopen jaar.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 20.10 uur de jaarvergadering af.

