Verslag van de ledenvergadering van de bridgeclub “De Waalstroom” op 4
april 2011
Roel Ooms, voortrekker, penningmeester, organisator, wedstrijdleider en manusje van alles,
schetste in het kort de geschiedenis van onze bridgeclub, die dit jaar 20 jaar bestaat.
Daarna kwam de vraag: moet de bridgeclub een vereniging worden? Zo ja, wat zijn daarvan de
consequenties? Hij benadrukte, dat het niet gaat om lid te worden van de Bridgebond.
Er zullen statuten moeten komen, een huishoudelijk reglement en een bestuur. Wat hemzelf betreft:
de taken zullen dan beter verdeeld kunnen worden: er moet een bestuur komen met een voorzitter,
secretaris, penningmeester en leden. Minimaal 3 uit te breiden naar 5 leden. Als rechtspersoon
kunnen we verzekeringen afsluiten en kunnen bankzaken beter geregeld worden. Roel blijft
beschikbaar voor het spelgebeuren met assistentie van Yvonne Bakker.
Opmerking van Jan de Koning: in de statuten moet duidelijk naar voren komen, dat gezelligheid,
plezier in het bridgen en een goede sfeer belangrijk zijn; dat besluiten alleen na stemming onder de
leden genomen kunnen worden en dat het bestuur er is ten bate van de vereniging. En zet vooral
niet teveel regeltjes in het huishoudelijk reglement!
Vervolgens kwam de locatie aan de orde: er is al veel onderzoek gedaan naar een eventuele andere
locatie. Roel somde de voor- en (mogelijke) nadelen van onze huidige speelruimte op. Voorlopig
zitten we hier goed. Wanneer het nieuw te vormen bestuur een andere/betere locatie vindt, horen
we dat graag. Dan kan besloten worden of we hier weggaan .
Door middel van handopsteken werd gestemd over het voorstel een vereniging te vormen.
Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
In dat geval hebben we dus een bestuur nodig. De leden zullen volgende week maandag komen met
voorstellen voor de bestuursleden. Men kan zichzelf kandidaat stellen en/of een ander voordragen.
Daarna gingen we gewoon gezellig bridgen!
Teun van Ginkel

