VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN DRIDGECLUB “DE WAALSTROOM”
OP MAANDAG 3 SEPTEMBER 2012.
1. Opening.
De voorzitter, Roel Ooms, heet ons allen welkom op deze ledenvergadering, die we ondanks
het mooie weer toch maar binnen houden. Hij wil graag om 19.30 uur gaan bridgen, dus
verzoekt hij ons daaraan mee te werken.
2. Vaststellen van de agenda.
Henk Fierinck mist de begroting 2012-2013. Dat klopt, Roel zal daar later op terugkomen.
(Dit is niet gebeurd. Daarom stuurde Roel met de bridge uitslagen ’s avonds laat zijn excuses
en de belofte hier als nog iets aan te doen.)
3. Mededelingen.
Afwezige leden: Tinie en Pim van Noort zijn op vakantie evenals Hilde (het gaat redelijk goed
met haar) en Jan de Koning; verder afwezig: Steina Eimers (ernstig zieke broer) en Gieny
Koning (zij is nog niet helemaal opgeknapt).
Vertrokken leden: Ria de Haan, Gerda Westerhof, Monique IJzenbrandt (komt terug, als ze
een geschikte partner heeft gevonden) en Ab Reusen.
Nieuwe leden: Klaas Zwetsloot (speelt met zijn vrouw), Jos Vrieze, die in verband met een
operatie aan zijn hand vanavond nog niet kan spelen (gaat met Jan Olthuis spelen) en Ton en
Nel Deichmann (spelen samen). Allen hartelijk welkom.
Website: Roel heeft in de vakantie een website gemaakt als informatiebron voor onze leden
en belangstellenden. Hij heeft daarin onze ledenlijst geblokkeerd i.v.m. de privacy. De
uitslagen van de speelavonden worden dit jaar nog op de oude manier doorgestuurd, totdat
iedereen voldoende vertrouwd is met de website. Over het plaatsen van foto’s is nog geen
beslissing genomen. Roel krijgt een welverdiend applaus!!
4. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 17 oktober 2011.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt onder dank goedgekeurd.
5. Financiën.
Onze penningmeester, Hans van Herreveld, presenteert ons een duidelijk en helder
financieel overzicht.
Er is nog geen kascontrole geweest i.v.m. de rekening van de gehuurde locatie. Sinds 2008 is,
wat te weinig is gevorderd door ’s Heerenloo, op een aparte rekening gezet. Zo lijken we
rijker dan we zijn. Hiervoor moet nog een oplossing komen.
Het bestuur is met Jan de Koning in gesprek over een ander model voor de financiële
verslaggeving, die meer in overeenstemmijn is met de statuten. Voor dit boekjaar doen we
het met het voor ons liggende financiële verslag.
De leden worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, maar alles is voldoende
duidelijk. De penningmeester zal pas bedankt worden, als de kas is gecontroleerd.

6. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie en reserve.
Nely Zwetsloot blijft, Kees Kneteman wordt het nieuwe lid en Corrie Verhaar biedt zich aan
als reserve. Allen onze dank.
7. Contributie en nieuwe regeling koffie/thee.
Roel gaat in op de uitleg in de agenda voor deze vergadering. Zie aldaar.
Roel heeft onderzoek verricht naar kastjes, maar die hebben te veel tegens: ze zijn duur en
kosten meer tijd, we hebben hier geen opslagruimte en ons saldo is te laag. Voorlopig
worden de uitslagen nog op de oude manier uitgerekend.
Om ons kas te spekken wordt voorgesteld per avond € 1.= koffie/thee geld gevraagd,
waarvoor een “intekenlijst” per avond klaar ligt om te kunnen aangeven,wat ieder lid
consumeert. Zolang het nog geen automatisme is, zal een bestuurslid daar toezicht op
houden. De regeling voor de drankjes blijft ongewijzigd.
Hierover wordt door middel van handopsteken gestemd. De royale meerderheid is voor.
Op deze manier hopen we, dat de bijdrage voor de Kerstdrive terug kan naar € 5,= en
kunnen we alvast wat sparen voor ons 25-jarig jubileum in 2016. Aangenomen.
8. Rondvraag.
Bep Bruijne; Voor koffie en thee geldt: op is op. Akkoord.
Yvonne van Roon: De waterketel voor thee doet het niet altijd. Bep gaat informeren hoe en
of we de koffie- en de waterketel gelijktijdig kunnen gebruiken.
Hennie Vonk: blijft de afmeldregeling gelijk? Ja, altijd telefonisch; gebruik hiervoor geen
e=mail of spreek niet in op de mobiele telefoon.
Nely Zwetsloot: toch ook nog contributie verhogen? Roel: daar is in het bestuur over
gesproken en we willen eerst kijken, hoe het zo gaat. Dus, nee (voorlopig) nog niet.
9. Sluiting
Roel eindigt de vergadering met de opmerking, dat, als iemand nog spelers kent, die hier een
maand de sfeer willen proeven, ze van harte welkom zijn. Hierna gaan we de eerste
kwalificatieronde spelen.
Teun van Ginkel,
secretaris

