VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADEING VAN BRIDGECLUB DE
WAALSTROOM
OP MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014.
Met kennisgeving afwezig: Nely en Klaas Zwetsloot, Hilde en Jan Koning, Annie de Graaf en Marijke van
Oss.
Zie opmerking Rondvraag.

1. Opening.
De voorzitter, Roel Ooms, heet ons welkom. Bij het vaststellen van de agenda voegt hij als punt 6a toe:
Koffie en thee voorziening en klaarmaken/weer opruimen van de zaal.
2. Voorstellen van de nieuwe leden.
Om diverse redenen (o.a. gezondheid en verhuizing) hebben Bram en Gré Hoogerwerf, Ditje Baumann en
Vins en Truus Buysman afscheid van ons genomen.
Nieuwe leden:
Bep Bruyne (is weer terug) gaat spelen met Stiena Eimers,
Marijke van Oss, gaat spelen met Annie de Graaf,
Truus Plentinger, gaat spelen met Dicky Hobé,
Els Vermazen, gaat spelen met Gieny Koning,
en als nieuw koppel: José de Visser en Els Schroër gaan samen spelen.
Hartelijk welkom.
Daarna stelt Roel het bestuur aan hen voor.
3. Mededelingen
Twee mensen zijn in de vakantie getroffen door een (lichte) hersenbloeding: Yvonne van Roon en Vins
Buysman. Voor zover nu bekend gaat het met Vins redelijk goed. Zij zijn ondertussen verhuisd. Vins
dankt allen, die belangstelling hebben getoond bij ziekte en afscheid. Hij en Truus groeten ons allen
hartelijk.
Ook met Yvonne gaat het de goede kant op. Zij heeft nog wel een lichte vorm van afasie en is snel
vermoeid. Vandaar, dat Cees en zij pas tegen 19.30 uur komen. Zij heeft ook aangegeven te stoppen met
het verzorgen van de thee/koffie. Uiteraard stopt ook Cees met zijn bezigheden voor de club. Een en
ander heeft wel consequenties voor de organisatie. Daarop komt Roel straks terug.
4. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 2 september 2013.
Naar aanleiding van pt. 8: pauzes en consumpties: wij zijn terug op het oude systeem: één pauze. Dat
bevalt beter. De prijzen voor de drankje blijven hetzelfde als afgelopen jaar.
Het verslag wordt goedgekeurd.
5.
Financieel verslag van het seizoen 2013-2014
Tot nu toe was ons financieel verslag niet erg duidelijk, omdat de regelingen met ´s Heeren Loo voor
verwarring zorgden. Na (veelvuldig) contact blijkt nu, dat er een miscommunicatie bestaat tussen de twee
instanties van de organisatie zelf: Apeldoorn en Amersfoort. De problemen zijn nu definitief opgehelderd
en wij krijgen geen navordering meer over eventueel achterstallige betalingen. Op grond daarvan is het
Financieel overzicht 2013-2014 opgesteld en door de kascontrole commissie goed gekeurd. Kees
Kneteman treedt af, Cora Schiltmans wordt lid en Rob Vriens biedt zich aan als reserve lid. Hierbij onze
dank.
Opmerking: volgens enkele deskundigen ziet de verslaggeving van onze boekhouding er niet
professioneel uit. Roel kreeg opbouwende kritiek en wij zullen de volgende keer dankbaar gebruik maken
van deze expertise.
6.
Begroting voor het seizoen 2014- 2015.
Roel neemt deze met ons door. Begroot saldo: € 803,30. Hierover volgen geen vragen.
6a
Koffie/thee voorziening; klaarmaken en opruimen van de zaal.
Door het wegvallen van Yvonne (koffie/thee) en Cees van Roon (zaal) zijn er enkele ¨corvee¨ diensten

ontstaan, die het bestuur graag ingevuld ziet en stelt daarom voor een rooster te maken van vrijwilligers, die
zich hiervoor aanmelden.
Kees en Dini Kneteman hebben zich al beschikbaar gesteld en ook Rob Vriens heeft gezegd, hieraan te
willen mee werken. Een goed begin. Wie nog meer? Zodat het bestuur een roulatiesysteem op papier kan
zetten. Graag opgeven per mail bij Roel.
Het opruimen van het materiaal na afloop van de speelavond zal worden gecoördineerd door Pim van
Noort. Diverse mensen hebben al aangeboden hiermee te willen helpen Daarvoor hoeft geen rooster
gemaakt te worden. Het bestuur vertrouwt er op, dat iedereen dan zijn steentje bijdraagt.
7. Website.
Oproep van Roel: kijk er naar! Hier staat ook de informatie over het gebruik van de bridge mates.
8.
Rondvraag.
Er zijn geen vragen. Diny Knetemann geeft door, dat Aad Fierinck onderweg gevallen is en weer is terug
gegaan naar huis. Daarom zijn zij en Henk afwezig. Bedankt voor de informatie.
Roel: wil als wedstrijdleider geen boeman zijn!
Er is vorig seizoen afgesproken, dat na de zesde ronde na het laatste spel iedereen blijft zitten, tot alle tafels
klaar zijn met spelen. Dan pas kan er opgeruimd worden. De wedstrijdleider geeft daarvoor het sein.
Hierdoor blijft de rust voor iedereen gegarandeerd.
En een volgend punt: na het bekende belsignaal, 5 minuten voor het einde van een ronde, mag niemand
meer met een nieuw spel beginnen. Maar dan ook niemand! Anders moet er een te grote groep mensen te
lang wachten op één tafel.
Vorig seizoen heeft Roel daarover enkele aanvaringen gehad, wat hij echt niet leuk vond. Als de
wedstrijdleiding om afgesproken redenen zegt, dat er niet meer gespeeld mag worden, dan moet dat direct
zonder discussie opgevolgd worden. De wedstrijdleiding heeft ook tot taak het groter geheel in de gaten te
houden.
9.
Sluiting
Hiermee besloot Roel de vergadering en volgde de eerste classificatie avond.

Teun van Ginkel,
secretaris.

