VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN BRIDGECLUB DE WAALSTROOM
OP MAANDAG 2 SEPTEMBER 2013.
Afwezig; Aad en Henk Fierinck, Monique IJzenbrandt, Hilde en Jan de Koning en Stiena Eimers.

1. Opening .
Doordat het zo gezellig was elkaar na de vakantie allemaal weer te ontmoeten, begon de
vergadering wat later dan gepland. Roel Ooms, de voorzitter, heet ons allen om 19.07 uur
welkom en opent daarmee de Algemene Leden Vergadering aan het begin van het seizoen
2013 – 2014.
2.

Voorstellen van nieuwe leden.
Leden, die om diverse redenen vertrokken, zijn: Henk en Bep Bruijne, Jan Olthuis (zijn
bridgepartner Jos Vrieze komt misschien terug), Gerty Piscaer (geen partner), Leida
Vermeulen (zoekt nieuwe partner) en Riek van Meeteren (houdt een jaar rust).
Joep Oosterhuis gaat met Ans Brunink spelen en Ditje Baumann met Dicky Hobé (nieuw lid).
En dan zijn er nog drie nieuwe paren: Annie de Graaff speelt met Huib Klok, Cees Hesseling
met Rob Vriens en Wilma Pakvis met Gerda Iterson.
Roel heet de nieuwe leden welkom. Zij worden met applaus begroet.

3. Mededelingen.
Roel kreeg een mailtje: Mart Versteeg heet eigenlijk Martina. Wij zullen ons best doen aan
die nieuwe naam te wennen!
4. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 3 september 2012.
Roel neemt in hoofdlijnen het verslag met ons door. Daarover zijn geen vragen. Wel wordt
gevraagd de bestuursleden even aan de nieuwe leden voor te stellen, hetgeen Roel doet.
Roel, voorzitter, Hans, penningmeester, Yvonne en Pim, algemeen lid en Teun, secretaris.
Het verslag wordt onder dank aan de notulist goedgekeurd.
5. Financieel overzicht seizoen 2012 -2013.
De post “ Reserve huur” wordt door Roel toegelicht: de rekeningen, die wij voor de zaalhuur
van ‘s Heerenloo ontvangen zijn niet correct. Na alle gesprekken, die daarover al zijn
gevoerd, schijnt een oplossing binnen kort in zicht. Wij sparen voor ons op handen zijnde
jubileum, voor de aanschaf van een nieuwe (“Waalstroom”) laptop en aanschaf van
materiaal. Er zijn geen vragen over deze Jaarrekening.
6. Kascontrole.
De commissie heeft geen onrechtmatigheden gevonden. De financiën worden goedgekeurd.
Leden kascontrolecommissie: Kees Knetemann blijft, Klaas Zwetsloot biedt zich aan als
tweede man en Cora Schiltmans als reservelid. Waarvoor onze dank.
7. Begroting 2013 -2014

Ook hierover zijn geen vragen. Roel merkt op, dat wij in de begroting uitgegaan zijn van 54
leden, terwijl er nu 58 zijn, waardoor we wat gunstiger zullen uitkomen. De eigen bijdrage
voor de Kerstdrive blijft voorlopig nog gehandhaafd.
8. Nieuwe regeling pauzes en consumpties.
Een van de bijlagen bij de agenda heeft als titel: Nieuwe afspraken voor onze bar”, die Roel
nu behandelt en uitlegt. Wij zullen kijken, of deze veranderingen ook verbeteringen zullen
zijn, als we er eenmaal aan gewend zijn.
Op de (enige) vraag of er wel zelf water mag worden gehaald, is het antwoord: “Nee, dat
schenkt de bar”bediende” graag even voor je in”.
9. Rondvraag.
Rie Rijkse stelt een vraag, waarop Roel in zijn “slotrede” zal ingaan.
Wil Temminck: een bloemetje naar Bep Bruijne? Goed idee. Akkoord.
Pim leest de lijst met keuzemogelijkheden voor de drankjes voor. Als u uw favoriete drankje
mist, meldt dat dan bij Pim of Yvonne.
10. Sluiting.
Roel: te veel lawaai/gepraat tijdens het spelen. Roel drukt Noord op het hart de bewaker en
handhaver van de rust aan zijn/ haar tafel te zijn.
Het bestuur van ’s Heerenloo is tevreden over ons gebruik van de lokaliteit. Wij hoeven nog
steeds niet zelf af te wassen. Wel hebben we nieuwe, eigen wijnglazen gekocht, omdat die
er niet of niet voldoende waren.
De website: draait goed. De uitslagen van de bridgeavonden blijven ook nog per e-mail
toegestuurd worden. De website is voor ons allen: schroom niet er ook eens iets aardigs op
te zetten.
Daarna sluit Roel de vergadering en gaan we, zij het wat later, gauw spelen.
Teun van Ginkel,
secretaris.

