Verslag Algemene Ledenvergadering Bridgeclub ’t Harde d.d. 25-092021
Locatie:
Aanvang
Aanwezig:
Afwezig m.k.:
Afwezig z.k.:

MFC Aperlo.
10.00 uur.
33 leden (incl. bestuur).
Ton de Mönnink, Mieke Sentse, Emmy Diepeveen, Tet Zuidmeer, Gerrit Riphagen,
Anton Bakker, Nelleke van Asten.
21 leden.

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
a. De vorige ALV kon wegens corona niet doorgaan. Er zal hierop partieel teruggekomen
worden.
b. De voorzitter hoopt dat er dit seizoen normaal gebridged kan worden.
c. Hij memoreert het overlijden van Wijnand Akkerman en vraagt een ogenblik stilte.
d. Het aantal leden is van 64 teruggegaan naar 63. Vijf leden hebben bedankt en er zijn vier
nieuwe leden toegetreden.
e. De voorzitter stelt voor om, indien nodig, eventueel per mail te stemmen, er is n.l. geen 2/3
deel van de leden aanwezig.
f. Punt 10 (vaststellen contributie) wordt verschoven naar punt 4 (begroting penningmeester) en
wordt 4B.
g. De kascontrole van seizoen 2019/2020 is uitgevoerd en de leden hebben hierover bericht
ontvangen van de penningmeester.

2. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. (Applaus).

3. Jaarrekening penningmeester
De penningmeester geeft uitleg over de door corona veranderde situatie. De inkomsten zijn
verminderd door de tijdelijke verlaging van de contributie. De uitgaven zijn verminderd door
minder zaalhuur, maar de materiaalkosten zijn hoger door de aanschaf van een nieuwe laptop. Er
is een batig saldo van ruim € 2400,--.

4a. Begroting penningmeester
De zaalhuur voor de maandagmiddag zal stapsgewijs in 2 jaar worden verhoogd en
gelijkgetrokken worden met de dinsdagavond. Dit is de hoofdoorzaak dat voor het seizoen
2021-2022 een nadelig saldo van € 500,-- wordt verwacht dat ten nadele komt van de reserves.

4b. Vaststellen contributie
Vanwege de hoge reserves stelt de penningmeester voor de contributie voor het seizoen
2021-2022 te halveren, € 50,-- voor 2 keer bridgen en € 30,-- voor 1 keer bridgen. Hierover zijn
geen vragen en het voorstel wordt aangenomen. De leden worden verzocht dit bedrag over te
maken voor 1 december.

5. Verslag kascontrolecommissie
Frits Müller en Anton Bakker hebben de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat de
penningmeester een uitstekend beleid heeft gevoerd. Frits verzoekt de vergadering het bestuur te
dechargeren. (Applaus)
De voorzitter bedankt de commissie.

6. Bestuursverkiezing
Henk Dirkzwager en Piet Offringa zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en
met een applaus worden beiden herbenoemd.

7. Verkiezing kascontrolecommissie
Frits Müller is aftredend, Anton Bakker wordt de nieuwe voorzitter. Har van der Maat biedt zich
aan zitting te nemen in de nieuwe commissie.

8. Mededelingen wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding zoekt iemand voor ondersteuning en eventueel vervanging van de
wedstrijdleiding. Frits Müller stelt zich beschikbaar.

9. Toelichting lidmaatschap Ned. Bridgebond
De voorzitter deelt mee dat alle leden voorafgaand aan de vergadering informatie hebben
ontvangen over de voor- en nadelen van het lidmaatschap en hij noemt alle punten nog eens op
(voordelen: stepbridge, maandblad, website, korting, toernooien, meesterpunten. Nadeel:
contributieverhoging). De contributie voor de NBB bedraagt € 150,-- per jaar + € 23,-- per lid per
jaar. De Bond past automatisch het lidmaatschap aan van de leden die al individueel lid zijn. Het
lidmaatschap zal dit jaar niet leiden tot een contributieverhoging, er wordt wel ingeteerd op de
reserves. De club krijgt zonder lidmaatschap niet alle informatie waarnaar gevraagd wordt.
De voorzitter stelt voor lid te worden met een proefperiode van een jaar, ingaande op 1 januari
2022. Daarna zal er geëvalueerd worden. Hierna ontstaat een discussie.
Adriaan Vinju vindt het lidmaatschap een grote aanslag op de reserve.
Wil van der Veen vertelt dat haar lidmaatschap, lekker bridgen via stepbridge, voor haar een
sociale functie heeft met daaruit voortkomende (wereld)wijde contacten.
Har van der Maat stelt dat het gebruikmaken van de website van de NBB veel voordelen heeft.
Hierna wordt het voorstel in stemming gebracht. Van de aanwezige 33 leden stemmen 16 leden
voor. Hiermee wordt het voorstel afgewezen.

10. Vaststellen contributie
Dit punt is al behandeld bij punt 4b.

11. Goedkeuren Huishoudelijk Reglement
De voorzitter noemt de wijzigingen. Het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd.

12. Rondvraag
−
−
−

Adriaan Vinju heeft grote waardering voor het werk dat het bestuur verzet. (Applaus).
Frits Müller merkt op dat destijds het inschrijfgeld ingesteld is voor een batig saldo, o.a. bij
opheffing van de club.
Herman van Veen merkt op dat het rooster van aftreden aangepast moet worden (2023 i.p.v.
2020).

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 10.55 uur de vergadering en wenst iedereen veel plezier bij de
najaarsdrive.
’t Harde, 29 september 2021
Nel van Hulsteijn (secretaris)

