VERSLAG VAN DE (eerste) ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN DE BRIDGECLUB
DE WAALSTROOM OP 17 OKTOBER 2001

1. Opening.
De voorzitter, Roel Ooms heet ons allen welkom. Hij noemt de door ziekte of om andere
redenen afwezige leden: Ben Gresnigt, Ria van Herreveld, Gieny Koning en Marchien Free.
2. Vaststellen van de agenda.
Agenda wordt aangevuld met een punt van Jan de Koning omtrent de statuten.
3. Financiën en aanstellen kascontrolecommissie.
Roel bespreekt het financieel overzicht van het vorig jaar, de stand van zaken tot nu toe.
Daarover zijn geen vragen. De kosten voor het vormen van een vereniging waren niet
begroot en leidden tot een negatief saldo. Doordat de berekening van de zaalhuur door de
verhuurder steeds anders dan de onze uitvalt, houden we € 1100,00 in reserve voor een ev.
afrekening.
Begroting 2011-2012: contributie en zaalhuur zijn gelijk gebleven. Hoewel er gezocht wordt
naar een andere locatie, heeft dat nog niet tot resultaat geleid.
Om de kas te spekken worden enkele voorstellen gedaan. Het bestuur zal deze bespreken.
Hierna wordt de kas overgedragen aan Hans van Herreveld, de penningmeester.
Jan de Koning biedt zijn diensten aan bij het opzetten van het financiële huishouden.
4. Wedstrijd Reglement en Huishoudelijk Reglement.
Wedstrijd reglement: Roel legt art. 8 punt 5 uit, waarmee men akkoord gaat. Ab Reuser
heeft bezwaar tegen het woord “lijnen”. Roel: omdat het bij ons zo gebruikelijk is, houden
we dat er in. Het Wedstrijd Reglement wordt goedgekeurd.
Huishoudelijk Reglement: Jan de Koning is van mening, dat de bevordering van de goede
sfeer (art. 2, pt. 2, eerste lid) in de statuten had moeten staan. Roel: bij de notaris zijn de
standaard statuten van de Bridgebond overgenomen, het HHR is het werkmateriaal, waarin
zulke regels, zolang ze niet in strijd zijn met de statuten, kunnen worden opgenomen. Jouw
opmerking in de ledenvergadering van 4 april 2011 hoort, volgens de notaris, niet in de
statuten, maar in het HHR thuis en neemt daarin een prominente plaats in.
Roel: een ieder, die de statuten wil ontvangen, kan zich bij mij melden.
5. Rondvraag.
Ab Reuser: wie zijn de bestuursleden? Hoewel ze tijdens een bridgeavond zijn voorgesteld. Is
het toch handig die namen op een rijtje te hebben:
Roel Ooms
voorzitter en wedstrijdleider
Teun van Ginkel
secretaris
Hans van Herreveld
penningmeester
Pim van Noort
lid en plv . voorzitter
Yvonne Bakker
lid en plv. wedstrijdleider.

Roel: Henk Fierinck heeft een voorstel ingediend om op de vereniging Kofferbridge in te
voeren. Roel legt dit uit en peilt de interesse hierin. Voorlopig is die nog te gering om
kofferbridge (nu al) in te voeren.
6. Sluiting.
Roel bedankt iedereen voor de vlotte gang van deze vergadering, waarna we allen gaan
bridgen.
( P.S.Teun: Ja, voor u er mee komt, dat klopt: we hebben nog geen kascontrolecommissie
benoemd. Maakt u zich niet ongerust, dat gebeurt zo spoedig mogelijk.)
Teun van Ginkel,
Secretearis.

