VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
BRIDGECLUB DE WAALSTROOM OP MAANDAG 4 SEPTEMBER 2017.
Met kennisgeving afwezig: Klaas en Nely Zwetsloot, Hilde en jan de Koning, Wil Temminck, Betty
Bruines, Teun van Ginkel en Daan Hol
1. Opening. Om 19.00 uur opent Roel Ooms, de voorzitter, de vergadering.
2. Mededelingen
•

Wil Temminck zal de eerste tijd afwezig zijn. Zij heeft een breuk in een lendenwervel. Haar
nieuwe schouder functioneert goed.

•

Dinie en Kees Knetemann worden alsnog gehuldigd als clubkampioenspaar 2016-2017. Zij
waren niet aanwezig tijdens de afsluiting van het vorig bridgeseizoen.

•

Er is weer een nieuw rooster gemaakt voor vrijwilligers die op de maandagavonden iets
eerder komen om koffie te zetten en om de kantine bridgeklaar te maken. Gelukkig zijn er
drie nieuwe mensen bij gekomen, waardoor we de lasten iets kunnen verdelen. Ook voor
volgend jaar hopen wij weer op nieuwe mensen. Na afloop wordt iedereen geacht mee te
helpen met opruimen.

3. Vertrokken en nieuwe leden
•

In het nieuwe seizoen komen niet terug: Marijke van Oss, Ans Brunink en Gerda van
Iterson.

•

Gelukkig mogen we dit jaar een aantal nieuwe leden verwelkomen: Tineke Hos en Wim van
Mourik, Anneke Rehorst en Daan Hol, Wilma van Dijk en Will van de Ven, Janske den
Bieman en José de Visser en als laatste Willie Bijl die met Leida Vermeulen gaat spelen.
De voorzitter heet allen van harte welkom en hoopt dat zij vlug hun draai zullen vinden.

•

Ook zijn er enkele wijzigingen in de paarsamenstelling: in het nieuwe seizoen treden de
volgende vernieuwde paren aan: Pim van Noort en Rina Knobbout, Rob Vriens en Geert
Bruinsma (Betty Bruines wordt nu onze vaste reserve), Jaap Heida en Gert Visee, Annie de
Graaff en Rie Rijkse. De voorzitter wenst deze vernieuwde paren veel spelplezier in het
nieuwe seizoen.

•

De voorzitter stelt zoals gebruikelijk nog even de bestuursleden voor. Helaas is Teun van
Ginkel vanavond verhinderd.

4. Verslag van de vorige algemene vergadering
•

Het verslag van de algemene vergadering van 5 september 2016 wordt aan de orde gesteld.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

5. Financieel verslag van het seizoen 2016-2017
•

Hans van Herreveld geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag. Hij is tevreden
hoe het vorig seizoen financieel is verlopen.

•

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Cora Schiltmans, Marijke van Oss en
aangevuld met Pim van Noort. Cora als woordvoerster gaf aan dat de commissie alles heeft
kunnen controleren en de boekhouding prima in orde bevonden. Zij gaf aan dat de
bestuursleden jaarlijks toch aardig wat werk voor de club verzetten en vindt dat een jaarlijks
etentje voor de bestuursleden mogelijk moet zijn. De vergadering gaf aan het hier mee eens
te zijn. De penningmeester wordt gedechargeerd.

•

Cora blijft lid van de kascontrolecommissie en Wim van Mourik is het nieuwe commissielid.

6. Begroting voor het seizoen 2017-2018
•

De contributie blijft ook het komend seizoen €65,--. Ook de drankjes aan de bar en het
koffiegeld worden niet verhoogd.

7. Rooster van aftreden
•

Teun van Ginkel en Hans van Herreveld zijn volgens de statuten dit jaar aftredend. Teun
heeft toegezegd dat voor een volgend termijn te gaan. Zij wil dit echter per jaar bekijken.
Hans heeft aangegeven dat hij een definitieve beslissing pas volgend jaar wil nemen. Wel
gaat het bestuur op zoek naar een eventuele nieuwe penningmeester, voor het geval Hans
definitief aangeeft te stoppen met deze functie.

8. Rondvraag
•

Er zijn geen vragen. De voorzitter wil nog wel een probleem aan de orde stellen waar hij wel
eens vragen over krijgt, namelijk de gemiddelde scores na vier avonden. Die scores zijn
bepalend voor het degraderen of promoveren. Die gemiddelde scores zijn echter niet de
rekenkundige gemiddelden, maar zijn gewogen gemiddelden. Bij gewogen gemiddelden
worden ook andere zaken meegenomen, o.a. rusttafels. Ons rekenprogramma gaat standaard
uit van gewogen gemiddelden. Wilt men de rekenkundige gemiddelden toepassen, dan moet
de wedstrijdleider dit vóór iedere wedstrijdavond apart instellen. Veel grote clubs hanteren
de gewogen gemiddelden. De voorzitter stelt voor om op onze club ook uit te gaan van
gewogen gemiddelden. Dit bespaart ook werk voor de wedstrijdleiding. De vergadering gaat
hier zonder discussie mee akkoord.

9. Sluiting
•

Er zitten nieuwe spellen in de kaarthouders. Dus de spellen dienen goed geschud te worden.
Echter, niet alle spellen zijn vernieuwd. Er worden aan twee mensen gevraagd dit seizoen de
kwaliteit van de kaarten in de gaten te houden. Zo gauw één van die twee aangeeft dat een
spel vernieuwd moet worden, dan zal dit direct gebeuren.

•

Er is afgesproken dat na de zesde en laatste ronde iedereen blijft zitten tot het laatste
fluitsignaal. Dan pas kan er opgeruimd worden. Hierdoor blijft de rust voor iedereen
gegarandeerd.

•

Vijf minuten vóór het einde van een ronde gaat het bekende belsignaal. Dit betekent dat
niemand meer aan een nieuw spel mag beginnen. Soms moet de wedstrijdleider hierbij
ingrijpen. Laat er dan geen discussie ontstaan of dit al of niet terecht is. De wedstrijdleider
heeft tot taak ook het groter geheel in de gaten te houden.

