Verslag van de Algemene Vergadering van Bridgeclub de
Waalstroom
op maandag 7 september 2015
1. Opening.
De voorzitter, Roel Ooms, heet ons allen welkom.
Met kennisgeving afwezig: Nely en Klaas Zwetsloot, Hilde en Jan de
Koning, Harm en Henny Bos, José de Visser, Jeanette Verlooij en Marieke
Aronds.
2. Voorstellen nieuwe leden.
Roel stelt Corry Manten, Jenny Boudewijn en Gert Visee aan ons voor.
Marieke Aronds, ook een nieuw lid, is vanavond afwezig. Allen hartelijk
welkom.
Door persoonlijke omstandigheden komen niet terug: Marchien Free en
Monique Kuipers. De laatste is als reserve oproepbaar.
In de speelparen meldt Roel de volgende wijzigingen: Annie de Graaf
speelt met Mart Versteegh, Tinie van Noort met Marieke Aronds en
Marijke van Oss met Gert Visee. Jenny Boudewijn en Corry Manten zijn
een nieuw paar.
Hierna stelt Roel de bestuursleden aan hen voor.
3. Mededelingen.
Harm Bos is aan zijn heup geopereerd, waarna onderzocht is, welke
bacterie bestreden moet worden. Voorlopig komt hij nog niet terug. Henny
kan zo nodig als reserve invallen.
De slems, die tijdens de plaatsingscompetitie gemaakt worden, tellen niet
mee voor slemcompetitie.
Het puntensysteem voor het clubkampioenschap verandert. Was het
eerst 10-8-6-5-4-3-2-1, nu wordt het 8-7-6-5-4-3-2-1. Reden hiervoor: om
niet al te grote verschillen in puntentotaal te krijgen, waardoor meer paren
de kans krijgen clubkampioen te worden.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering van 1 september 2014.
Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De secretaris
wordt bedankt met applaus.
5. Financieel verslag van het seizoen 2014-2015.
Het woord is aan Hans van Herreveld, de penningmeester.

Hij geeft gelegenheid vragen te stellen, maar alles is duidelijk.
De kascontrolecommissie: Bij afwezigheid van Klaas Zwetsloot doet Rob
Vriens verslag. Op 27 augustus heeft de commissie de boeken
gecontroleerd: het zag er keurig uit en de commissie gaat akkoord met de
boeken. De penningmeester wordt gedechargeerd.
6. Verkiezing van een nieuw reservelid voor de kascontrole.
Klaas is aftredend en Cora Schiltmans (reservelid) wil nog graag een jaar
reservelid blijven. Rob blijft lid en krijgt versterking: Henk Fierinck biedt
zich spontaan aan. Bedankt.
7. Begroting voor het seizoen 2015-2016.
Roel licht de begroting toe en verstrekt informatie over de
reserveringsrekening. Met beide gaat de vergadering akkoord.
8. 25-jarig Jubileum.
Roel: Officieel bestaat onze club op 21 januari 2015 25 jaar. We willen dit
vieren met een jubileumavond op 21 maart. Hoe deze avond wordt
ingevuld, hoort u nog van ons. Het feest zal gewoon hier plaats vinden. We
gaan onszelf wel een duur cadeau geven in de vorm van nieuwe
bridgemate-kastjes. We hebben voor dit seizoen een bedrag gereserveerd
en dat doen we volgend seizoen weer. Mochten de kastjes het eerder
begeven, dan kopen we de nieuwe gewoon eerder. Kosten dezes ca. €
135,00 per stuk.
Wie een leuk idee heeft voor de jubileumavond mag zich melden. Graag
zelfs!!
9. Rooster van aftreden.
Alle bestuursleden hebben nu vier jaar hun functie uitgeoefend. Volgens de
statuten moeten ze nu herkozen worden en zal ieder jaar een bestuurslid
aftreden. Daarom zal het bestuur een rooster van aftreden opstellen en dat
aan u bekend maken. Aan u de taak een opvolger te kiezen voor degene,
die aftreedt.
Vooraf gaand aan Rondvraag en Sluiting moet de voorzitter nog iets van
het hart:
Vorig jaar is afgesproken, dat bij het bekende belsignaal, vijf minuten voor
het einde van een ronde, niemand meer aan een nieuw spel begint. Maar
dan ook niemand. Anders moet een te grote groep mensen te lang wachten
op één tafel.

Een volgende afspraak: na de zesde, laatste, ronde blijft iedereen zitten,
totdat alle tafels klaar zijn met spelen. Dan pas kan er opgeruimd worden.
De wedstrijdleider geeft daarvoor het sein. Zodoende blijft de rust voor
iedereen gegarandeerd.
Vorig seizoen heeft hij over beide punten diverse aanvaringen gehad. Dat
vond hij echt niet leuk. Als de wedstrijdleider tegen een tafel zegt, dat er
niet meer gespeeld kan en mag worden, dan moet dat direct zonder
discussie opgevolgd worden. Hij zegt dat in uw aller belang. De
wedstrijdleider heeft ook tot taak het groter geheel in de gaten te houden.
10. en 11. Rondvraag en Sluiting.
Rondvraag: geen vragen, waarna Roel deze vergadering sluit.

Teun van Ginkel
secretaris

