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Bijlage 01 bij de agenda van de ALV  

 

 

Bestuur 
Het was, zoals gebruikelijk, een druk jaar voor de zeven bestuursleden. Verscheidene bijzondere zaken moesten opgepakt 

worden. In het vervolg van het verslag kom ik daar op terug. 

 
Er is in dit verenigingsjaar geen Algemene Ledenvergadering gehouden. Corona gooide roet in het eten. Wel had het bestuur 

alles voorbereid en de agenda en bijlages zijn op onze website geplaatst. Er is ook een verandering in het bestuur gekomen: 

Casper Heerma van Voss heeft de taken van Michele Sanapi-Verkerk overgenomen. 

 

De samenstelling van het bestuur werd als volgt: 

- Niels Hart   Voorzitter 

- Willem van Oudshoorn Secretaris 

- Leo de Jong   Penningmeester 

- Frits van Zoest  Wedstrijdsecretaris 

- Marion Geluk  Lid (Activiteitencommissie) 

- Agnes Laport  Lid (financiële zaken) 
- Casper Heerma van Voss  Lid (Commissie Public Relations en Communicatie) 

 

Ledenbestand 

De vereniging telde per 1 september 2020 177 leden. In de loop van het seizoen mochten we een aantal nieuwe leden verwel-

komen. Niettemin is het aantal vertrekkende leden hoger en zodoende zijn er op 1 september 2021 166 leden. 

 

Door de omstandigheden met Corona zijn er minder acties mogelijk geweest om actief leden te werven. Grote delen van het 

jaar mochten we niet eens in de zaal van het Anne Frank Centrum komen. De cursussen bij Sylvia Versluis zijn eveneens 

gestagneerd. 

 

Activiteiten 
Gewoonlijk vinden de meeste activiteiten in het Anne Frank Centrum plaats. Dat is dit jaar heel anders gelopen. We hebben 

aan het begin van het verenigingsjaar nog wel een aantal keren in de zaal kunnen bridgen. Dat is voor elke avond een keer of 

vijf geweest. Voor de organisatie van de avond zijn heel wat schema’s bedacht en uitgewerkt. Er is wel veel gebridged op 

StepBridge, zowel op de maandag- als de donderdagavonden. 

 

Wat ging er dan wel door naast het StepBridgen: 

 Deel competitie 2020/2021; 

 Zomerbridge voor leden; 

 Inloopavond voor (nieuwe) bridgers. 

 

Bestuursvergaderingen 

Gedurende dit verenigingsjaar heeft het bestuur 8 keer vergaderd. Het fenomeen on-line-vergaderen heeft ook bij ons zijn 
intrede gedaan. Ook WhatsApp en vooral e-mail zijn voor uitwisseling van gegevens en ideeën gebruikt. 

 

Veel onderwerpen zijn tijdens deze vergaderingen de revue gepasseerd. De belangrijkste zijn: 

- Corona en het bridgen in het Anne Frank Centrum; 

- StepBridge; 

- Evaluatie van de diverse activiteiten; 

- Ledenwerving en ledenbehoud; 

- Nabespreking en voorbereiding Algemene Ledenvergadering; 

- Contacten met Woonpartners Midden-Holland; 

Samenstelling bestuur en commissies; 

- Financiën; 
- Sportakkoord; 

- Preventie-akkoord; 

- Aanpassing Statuten; 

- Perikelen met betrekking tot de bar; 

- Nieuwe website. 

 

Corona 

Net als in het vorige jaarverslag wijd ik een aantal regels aan deze pandemie die ook voor onze club zoveel verstoringen heeft 

veroorzaakt. Het fysiek bridgen is vele maanden niet mogelijk geweest en toen het weer toegestaan werd om binnen te sporten, 

was er altijd nog de onhandige tafelopstelling, waardoor wij slechts met een beperkt aantal paren tegelijk konden bridgen. 
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Maar er speelde meer. Ook onze verhuurder, Woonpartners Midden-Holland, besloot veranderingen door te voeren, waarbij de 

huurders in het Anne Frank Centrum te maken kregen. Allerlei maatregelen in het kader van een veilige omgeving werden 

doorgevoerd. En verder ontstonden er problemen met de bemensing van de bar. De huurders moesten dit zelf gaan oppakken. 

Casper Heerma van Voss heeft dit voor onze vereniging gecoördineerd. Recentelijk heeft Woonpartners zelfs aangegeven, dat 

zij niets meer met de bar zouden doen. Ook dat moesten de huurders zelf gaan regelen. Gelukkig heeft Palet en Welzijn dit op 

zich genomen, zodat er voor ons niet veel veranderde. Wel moeten we zelf, net als de andere verenigingen, elke clubavond een 

vrijwilliger achter de bar plaatsen. Tijdens de zomerbridge was er ineens geen drankvergunning meer aanwezig bij Woonpart-

ners. Gelukkig is ook dit opgepakt door Palet en Welzijn. 

 

Willem van Oudshoorn 

Secretaris 


