VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING (JAARVERGADERING)
BRIDGECLUB ’T HARDE OP 25 SEPTEMBER 2018 OM 1900 UUR
1. Opening. Vz opent de vergadering; 30 leden zijn aanwezig. Hij memoreert de overledenen in het
afgelopen seizoen: Anne Albers, Chris Schrier en de echtgenoot van Inge de Hoog (Dirk). Hij
vraagt om een moment stilte.
2. Mededelingen
a. Annie de Bruin is vorige week donderdag opgenomen i.v.m. een herseninfarct. Er gaat
een kaart rond, waarop iedereen wat kan schrijven. Willem gaat op bezoek
b. Clubkampioenschap 2017-2018: 3e plaats Har/Frits (54,66%); 2e plaats Fred en Rienk
(54,69%); 1e plaats René en Ton (58,48%). René is tijdelijk gestopt.
c. Vz. memoreert een krantenartikel over de wijzigingen van MFC Aperloo; de
verbouwing, de lift wordt in 3 weken vervangen en maandag en dinsdag wordt in deze
zaal gebridged.
d. De website van de club is vernieuwd en werkt weer goed. Compliment aan Frits.
e. Het ledenaantal loopt terug; van 68 naar 64 nu. Wij moeten allen ons best doen om
nieuwe leden/cursisten te vinden.
f. Vz. bedankt allen voor het klaarzetten en opruimen van tafels, stoelen en bridgespullen.
g. Vz. verzoekt allen om de systeemkaart meer te gebruiken.
3. Verslag jaarvergadering 2017. Geen op- of aanmerkingen, dus goedgekeurd.
4. Jaarrekening penningmeester: Johan licht deze toe. Wij hebben het jaar positief afgesloten door
subsidie RABO en Gemeente Elburg en minder materiaalaankopen.
5. Verslag kascontrolecommissie (alleen Roelof is aanwezig): boekhouding gecontroleerd en
volledig in orde bevonden. Verzoekt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen.
Vz. bedankt de kascontrolecommissie en stelt voor dat Cees Taal samen met een tweede man
(Frits biedt zich aan), de nieuwe KCC worden.
6. Bestuursverkiezing: Johan en Piet hebben hun eerste termijn van 3 jaar er op zitten maar willen
wel blijven (treden niet af). Dit wordt verder niet in stemming gebracht (applaus).
7. Begroting: De zaalhuur maandag gaat iets omhoog en dinsdag iets omlaag. Er wordt een
reservering gedaan voor aankoop bridgemateriaal. Tevens iets meer voor presentjes op Kerst- en
Paasdrive en af en toe “prijsjes” voor maandagmiddag. Er blijft dan € 30 over.
De contributie voor het komende seizoen blijft hetzelfde.
8. Mededelingen wedstrijdsecretaris en het speelschema: naast Kerstdrive (18/120- en Paasdrive
(23/4) dezelfde spelcycli als vorig jaar. Het spelreglement is iets aangepast. Zie verder de
website.
9. Privacyverklaring: deze wordt toegelicht. Staat op de website; voor vragen: bij de secretaris.
10. Opleidingen: Ton licht toe, dat vorig jaar niet zo succesvol was, omdat een echtpaar uiteindelijk
emigreerde. Twee dames (Ineke en Jos) zijn wel lid geworden.

Ton introduceert het systeem Ubid, dat hij en René vorig jaar met succes hebben uitgeprobeerd.
uBid is interessant voor het geven van lessen en coaching. Daarom wil de ontwikkelaar contact
opnemen om te bekijken of uBid van waarde zou kunnen zijn voor onze club en een experiment
willen voorstellen. (Helmer Wieringa; uBid product manager) . Ton komt met een voorstel voor
het bestuur.
11. Rondvraag
a. N.a.v. het doorgeven van het overlijden van Dirk de hoog stelt Wil van Veen dat we
moeizaam kunnen communiceren (e-mailadressen niet bekend). Vraagt of meer gegevens
van het bestuur op de website kunnen komen. Secretaris licht toe, dat de penningmeester
op het inschrijfformulier ook ieders e-mailadres heeft gevraagd, die hij dan aan de secr.
doorgeeft. Niet iedereen wil deze meedelen. Dit neemt het bestuur op.
b. Fred Post geeft aan dat de ventilatie erg onaangenaam is. Deze is qua tijd
geprogrammeerd en dat kan niet zomaar worden veranderd. Aanpassen kost ook geld; dat
wordt de komende week in de gemeenteraad besproken. Misschien kunnen we de tafels
anders neerzetten.

12. Sluiting. Vz bedankt de leden, sluit om 19.31 uur de vergadering en wenst ons een fijne
bridgeavond toe.

