VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN BRIDGECLUB DE WAALSTROOM
OP MAANDAG 5 SEPTEMBER 2016.
Met kennisgeving afwezig: Klaas Zwetsloot, Ans en Joop Spithoven, Wil Temminck, Cees
Hesseling, José van Bekkem en Els Schröer.
1. Opening.
Om 19.30 uur opent Roel Ooms, de voorzitter, de vergadering.
2. Voorstellen nieuwe leden en bestuursleden.
Nieuw lid: Geert Bruinsma. Hij was voorheen vaste reserve. Welkom in deze nieuwe hoedanigheid.
Hierdoor zijn we wel de vaste reserve kwijt!
In het nieuwe seizoen komen, om uiteenlopende redenen, niet terug: José de Visser en
Bas Moor.
Verandering van paren: Els Schröer, die voorheen met José de Visser speelde, gaat spelen met
Jeannette Verlooij.
Voorstellen bestuursleden blijkt niet nodig.
3. Mededelingen.







Welkom aan Harm & Hennie Bos en Riet van Straaten. Alle drie weer voldoende geheeld
om deze avonden bij te wonen.
Tijdens de bridgestop is ons oud-lid en man van het eerste uur, Bram Hoogerwerf,
overleden. Veel mensen hebben van de condoleance-avond gebruik gemaakt.
In de vakantie kregen we bericht van Ans Spithoven, dat bij haar baarmoederhalskanker was
geconstateerd. Voorlopig kunnen we niet op het echtpaar rekenen. Het bestuur heeft
gereageerd op deze mededeling.
Kees de Groot heeft in de vakantie een nieuwe heup gekregen. Gaat alweer aardig.
Teun van Ginkel kreeg een hartinfarct, is geopereerd, heeft 3 omleidingen en is nog bezig
met revalidatie. Komt wel bridgen. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om voor alle lieve,
opbeurende, meelevende en gezellige kaarten te bedanken.
Ook bij mevrouw Hoogendoorn, samen met haar man reserve-leden, werd in de vakantie
een ernstige vorm van kanker ontdekt. Zij komen niet meer spelen. Het bestuur heeft
namens ons allen medeleven betuigd.

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 september 2015.
Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
5. Financieel verslag van het seizoen 2015-2016.
Doordat de laatste rekening van ´s Heerenloo zo laat binnenkwam, na wat mails onzerzijds, kon
Hans van Herreveld, de penningmeester, het boekjaar laat afsluiten en pas verleden week de
kascontrolecommissie uitnodigen.
Over het financieel verslag waren geen vragen.
Het woord was aan Rob Vriens namens de controlecommissie: samen met Kees Knetemann (in
plaats van met Henk Fierinck, die met vakantie was) heeft hij alles kunnen controleren en de
boeken prima in orde bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd.

6. Aanstelling nieuw kascommissielid.
Rob is aftredend, Henk Fierinck blijft lid en Marijke van Oss meldt zich als nieuw lid. Cora
Schiltmans blijft reserve (voor in geval van nood). Voorstel Henk: maak volgend jaar ongeveer een
halve maand voor de Alg. Ledenvergadering een afspraak met de controlecommissie. Prima,
akkoord.
7. Begroting voor het seizoen 2016- 2017.
De contributie blijft € 65,00, te storten op rekeningnummer NL06 RABO 0160936721.
Alle drankjes aan de bar kosten vanaf heden € 1,00. Dit in verband met de voortdurende stagnering
door het teruggeven van wisselgeld.
8. Rooster van aftreden.
Onze statuten zijn bij de notaris ondertekend op 29 juni 2011.
Dat betekent, dat verleden jaar het eerste bestuurslid kon aftreden of zich herkiesbaar stellen.
In het bestuur is echter besloten, dat het eerste bestuursjaar moet worden gezien als een soort
verkenningsjaar (ook voor ons was het allemaal nieuw!) en dat augustus 2012 als start wordt gezien
van het huidige bestuur. Vier jaar later begint de procedure van aftreden of herbenoeming van
bestuursleden. Er is een rooster van aftreden opgesteld. In 2016, nu dus, is de voorzitter als eerste
aan de beurt om af te treden en is herbenoembaar, volgend jaar zijn dat de secretaris en
penningmeester en in de twee jaren daarna steeds één van de resterende bestuursleden. In 2020
herhaalt zich deze cyclus.
In ons Huishoudelijk Reglement art. 3 – lid 8 moeten daarom de termen ¨even¨ en ¨oneven¨
gewijzigd worden. Volgens de Statuten, art. 22, moet dit per besluit van de Algemene Vergadering.
Deze gaat met bovenstaande akkoord. Daarna stelt Roel, mogelijk aftredend voorzitter, zich
herkiesbaar en wordt door de vergadering met applaus herbenoemd.
9. Rondvraag. Er zijn geen vragen.
10. Sluiting.
Voordat Roel de vergadering sluit, heeft hij een paar opmerkingen:
 Let op bij het wassen van de kaarten: het zijn bijna allemaal nieuwe spellen, dus moeten ze
goed geschud worden.
 Er is vorig seizoen afgesproken, dat na de zesde en laatste ronde iedereen blijft zitten, totdat
alle tafels klaar zijn met spelen. Dan pas kan er opgeruimd worden. De wedstrijdleider geeft
daartoe het sein. Hierdoor blijft de rust voor iedereen gegarandeerd.
 Wat ook heel belangrijk is, dat bij het bekende belsignaal, vijf minuten voor het einde van de
ronde, niemand, maar dan ook NIEMAND meer aan een nieuw spel begint. Anders moet er
een te grote groep mensen te lang wachten op één tafel. Vorig seizoen heb ik daarover wat
aanvaringen gehad met clubgenoten. Dat was beslist geen prettige ervaring: ik vond dat echt
niet leuk! Als de wedstrijdleiding zegt, dat er niet meer gespeeld kan en mag worden, dan
moet daaraan direct, zonder discussie gehoor gegeven worden. De wedstrijdleiding heeft
ook tot taak het groter geheel in de gaten te houden.
 Daarna sloot hij de vergadering, maakten we de zaal verder klaar om te bridgen en gingen
we spelen.
T.M. van Ginkel-Harkema, ,secretaris.

