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1. Opening van de vergadering 

Om 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen 

Volgens de presentielijst zijn er 60 leden aanwezig. Verder zijn er 19 machtigingen afgegeven. 

Deze aantallen zijn van belang bij agendapunt 17. 

 

Het is een bijzondere vergadering, want vorig jaar is door Corona geen Algemene Ledenvergadering 

gehouden en vanavond houden we in feite een dubbele vergadering. 

 

Op verzoek van de voorzitter houden we 1 minuut stilte voor Cees van den Bosch en Lien Oosterveer. 

Ook een paar voormalige leden, of hun partners, zijn ons de afgelopen twee jaar ontvallen. 

 

Boekjaar 2019/2020 

 
3. Secretariaat 

a) Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 07-10-2019 

     Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. 

 

b) Jaarverslag van de secretaris 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 

 

4. Financiën 

a) Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2019/2020  

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

b) Verslag van de kascommissie 

     De  voorzitter leest de verklaring van de kascommissie voor. Hierop worden de penningmeester en het bestuur 

     décharge verleend over het boekjaar 2019/2020. 

 

c) Benoeming leden van de kascommissie 

     Piet Grootendorst bleef in de commissie. De penningmeester heeft in de loop van het jaar Brigitte Kooter bereid  

     gevonden om de commissie aan te vullen. 

 

d) Vaststelling begroting boekjaar 2020/2021 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van deze begroting. 
 

5. Commissies 

a) Jaarverslag Activiteitencommissie  

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

b) Jaarverslag Commissie Public Relations en Communicatie 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

c) Jaarverslag Technische commissie 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

d) Jaarverslag Wedstrijdcommissie 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

e) Jaarverslag Ziekencommissie 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
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6. Benoeming leden technische commissie 
De voorzitter geeft aan dat het best vreemd is, dat we allerlei punten voorleggen, waarvan het jaar al verstreken is. De 

commissie bestond dit jaar uit: Jan, Cor, Frits, Sylvia, Guus en Willem. 

 

7. Benoeming leden wedstrijdcommissie 

Hiervoor geldt hetzelfde als bij de technische commissie. De commissie bestond dit jaar uit: Attie, Piet, Adrie, Niels, 

Casper, Laurens, Tonny, Roel, Rita, Hennie, Ronald en Frits. 

 

8. Bestuursverkiezing  
Leo en Agnes traden reglementair af, maar stelden zich weer herkiesbaar. Michelle had de vereniging verlaten en dus 

ook het bestuur en Casper trad in haar plaats. 

 

9. Bestuursbeleid 

De voorzitter stelt voor dit punt bij het nieuwe boekjaar te bespreken. Het beleid is onveranderd. 

 

 

Boekjaar 2020/2021 

 
10. Secretariaat 

a) Jaarverslag van de secretaris 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

11. Financiën 

a) Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2020/2021 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

b) Verslag van de kascommissie  
     De  voorzitter leest de verklaring van de kascommissie voor. Hierop worden de penningmeester en het bestuur 

     décharge verleend over het boekjaar 2020/2021. 

 

c) Benoeming leden van de kascommissie 

     De termijn van Piet Grootendorst is verstreken. Brigitte Kooter blijft nog een jaar. Jan Hogerbrugge geeft zich op  

     als lid en Gerard van Oijen wordt reservelid. 

 

d) Vaststelling begroting boekjaar 2021/2022 

     Voor Piet Grootendorst is de begroting aanleiding om het een en ander aan te kaarten. Hij heeft geconstateerd dat er  

     geen Marathon op de begroting staat. Daar kan hij zich goed in vinden. We hebben immers te maken met veranderde  
     (Europese) wetgeving op het terrein van de omzetbelasting. Wij worden op 1 januari 2022 omzetbelastingplichtig en  

     dat houdt in dat we over onze contributies en dergelijke omzetbelasting moeten gaan rekenen. De contributie zal 

     hierdoor ca. 10 euro stijgen. Ook moeten we dan de administratie aanpassen. Er is echter een mogelijkheid om hier  
     onderuit te komen. Dan moeten we gebruik maken van de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Dat heeft echter de  

     restrictie, dat we onder de grens van € 20.000,00 omzet moeten blijven. Dus moeten we niet door bijvoorbeeld de  

     Marathon boven die grens komen. 
 

    Willem mag namens het bestuur reageren. Hij geeft aan dat Piet gelijk heeft en dat het bestuur dezelfde gedachtes  

     heeft. Er wordt nog wel bekeken of een andere Marathon mogelijk is (denk aan 2 dagdelen, meerdere groepen, zodat  

     de sterkere bridgers alleen elkaar ontmoeten enz.). De toepassing van de KOR hangt vanzelfsprekend niet alleen af  
     van de Marathon. De Kroegentocht genereert bijvoorbeeld veel meer omzet. Het bestuur zal de komende periode  

     besluiten nemen over deze punten. 

 
     De begroting wordt aangenomen. Dit houdt ook in dat de contributie onveranderd blijft. 

 

12. Commissies 

a) Jaarverslag Activiteitencommissie 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 

     Frits wijst nog even op de laatste zin van het verslag: er zijn nog handen nodig bij deze commissie. 
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b) Jaarverslag Commissie Public Relations en Communicatie 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

c) Jaarverslag Technische commissie 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

d) Jaarverslag Wedstrijdcommissie 

     Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag. 
 

e) Jaarverslag Ziekencommissie  
     Het verslag is nog niet gemaakt. Het zal later bij het verslag gevoegd worden. 
     De naamgeving van de commissie is gewijzigd in: Commissie Lief en Leed. Dat vinden we meer passend. 

 

13. Benoeming leden technische commissie 

Dit seizoen zal de technische commissie bestaan uit: Frits, Jan, Cor, Sylvia, Guus en Willem. 
 

14. Benoeming leden wedstrijdcommissie 

Dit seizoen zal de wedstrijdcommissie bestaan uit: Piet, Adrie, Niels, Laurens, Roel, Rita, Ronald en Frits. 
De commissie is kleiner geworden dan in de vorige jaren. Door Corona hebben we tijdelijk afscheid genomen van de 

vrijwilligers achter de binnenkomst-tafel. Dit wordt nu gedaan door de leden van de technische commissie. 

 

15. Bestuursverkiezing  
Marion en Willem treden reglementair af. Zij hebben zich weer herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten. 

Agnes gaat onze vereniging verlaten en dus ook het bestuur. Hanneke Andringa zal haar plaats innemen. 

 
Vermeldenswaard is nog dat bij alle agendapunten waar bestuurs- of commissieleden iets verricht hebben, of in een 

commissie of het bestuur komen/blijven er een warm applaus uit de zaal opklinkt. 

 
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

Niels Hart   Voorzitter 

Willem van Oudshoorn Secretaris 

Leo de Jong   Penningmeester 
Frits van Zoest   Wedstrijdsecretaris 

Hanneke Andringa  Bestuurslid (o.a. financiële zaken) 

Marion Geluk  Bestuurslid (Activiteitencommissie) 
Casper Heerma van Voss Bestuurslid (Commissie Public Relations en Communicatie) 

 

16. Bestuursbeleid  
Het bestuursbeleid wijkt niet af van dat van de vorige jaren. Er komen geen vragen of opmerkingen uit de zaal. 

 

 

Overige punten 

 
17. Aanpassing Statuten  

Een besluit tot statutenwijziging behoeft, volgens de Statuten art. 8 lid 3, een meerderheid van tenminste twee/derde 

gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegen-

woordig of vertegenwoordigd is. We hebben vandaag 170 leden. Twee/derde is 114 leden. Aanwezig (eventueel door 

machtiging) zijn 79 leden. Er is dus niet voldaan aan het aanwezigheidscriterium. Het gevolg is nu dat er binnen 4 
weken een nieuwe Algemene Ledenvergadering dient te worden gehouden. Dit wordt 25 oktober 2021. Er kan dan over 

het voorstel worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. Wel dient er nog steeds 

een meerderheid van tenminste twee/derde van de leden mee in te stemmen. 
 

Ineke van der Knaap vraagt waarom we dit niet geheel in het Huishoudelijk Reglement opnemen. Denk ook aan de 

kosten van de notaris. Helaas, het is geen keuze; dit moet in de Statuten opgenomen worden. 
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Piet Houdijk vraagt waarom er niet direct een tweede Algemene Ledenvergadering gehouden wordt. Dat had gekund; 

we hebben er wel bij stilgestaan. We wisten nog niet hoe het zou gaan met Corona (anderhalve meter). Eventueel 

hadden we twee keer dezelfde vergadering gehouden om niet teveel mensen in de zaal te hebben. Bijvoorbeeld de eerste 
om 19.30 uur en om 21.00 uur de tweede. Maar, zoals aangegeven, daar hebben we niet voor gekozen. 

 

Roel Kamminga vraagt zich af of we niet kunnen stemmen en dat dan meenemen naar de volgende vergadering. Dat is 

niet nodig, aangezien we de volgende keer geen twee/derde aanwezigheid hoeven te hebben. 

 

18. Verkiezing Continuïteitscommissie 

Dit punt hangt zo nauw samen met het vorige punt, dat het ook op 25 oktober behandeld zal worden. 

 

19. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 

Ook dit punt hangt samen met de statutenwijziging en zal op 25 oktober behandeld worden. 

 

20. Rondvraag 

De voorzitter wil bij dit punt eerst een aantal vrijwilligers bedanken. Michelle Sanapi-Verkerk en Agnes Laport worden 

bedankt voor hun inzet in het bestuur. Verder worden Paula van Delft, Marian de Groot, Marja van der Suis, Elma Kok 
en Bea van der Heijden bedankt voor hun, soms jarenlange, inzet voor de Activiteitencommissie. De aanwezige dames 

krijgen een leuke attentie en uiteraard een hartelijk applaus van de aanwezigen. 

 
Ien van der Meer informeert naar de ventilatie. Zij vindt het regelmatig benauwd in de zaal.  

Casper geeft aan dat hij onlangs met Irma Brouwer (Woonpartners) over de ventilatie gesproken heeft. Zij vertelde hem 

dat deze, in 2020 vernieuwde, installatie geheel automatisch werkt. Ramen open zetten werkt dan averechts. En de 

meeste mensen vinden bijv. open ramen te koud. Willem vindt het ook regelmatig benauwd en het zal zeker volgende 
week in het gesprek met Woonpartners ter sprake komen. 

 

Paul Duits heeft in de vergaderstukken gelezen dat er overdag gebridged zal worden.  
In de begroting van dit seizoen onder het kopje “Clubkosten” staat dat al vaker door leden gevraagd wordt of er ook 

overdag een competitie kan worden opgezet. En dat dit onderzocht zal worden. Zie de betreffende passage. Maar het is 

nog zeker niet het geval. 
 

Nel Nieuwesteeg vraagt zich af of wij de bar blijven bemensen. 

Dat is de vraag. Wij willen dit eigenlijk niet. We zouden deze week een overleg gehad hebben met Woonpartners en 

Palet Welzijn betreffende de bar en de vrijwilligers en de alcoholvergunning (daar vroeg Nel ook naar) en dergelijke, 
maar Woonpartners heeft dit afgeblazen. Nu hebben we volgende week een overleg met alleen Woonpartners over dit 

soort zaken (en de ventilatie en de opstelling van de tafels en stoelen). 

 
Piet Grootendorst vraagt waarom de opbrengsten van de bar geheel naar Palet Welzijn gaan. Als wij vrijwilligers 

leveren, dan horen wij toch ook een deel van de opbrengst te krijgen. 

Dit is onderdeel van het gesprek dat wij nu volgende week met Woonpartners zullen hebben. We moeten ons wel 

realiseren dat we de helft aan huur zijn gaan betalen, toen wij de bar zelf moesten gaan bemensen. 
 

Sylvia Versluis geeft eerst het bestuur een compliment met betrekking tot de invulling van de coronamaatregelen. 

Daarna houdt zij een vurig betoog over de inrichting van de zaal. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat onze leden, 
met een gemiddelde leeftijd van meer dan 70 jaar, elke avond twee keer met de tafels en stoelen gaan sjouwen. 

In haar tijd als voorzitter van de vereniging speelde dit ook. Woonpartners probeerde dat toen ook aan de vereniging te 

slijten. Uiteindelijk deden de vrijwilligers van Woonpartners dit zware werk. Die vrijwilligers zijn er niet meer. Zo 
nodig kunnen er mensen ingehuurd worden voor dit werk. 

De Coronaopstelling is in overleg met ons ontwikkeld. Het is de vaste opstelling voor de bridge en andere zaalgebrui-

kers moeten zich daarbij aanpassen. Nu de anderhalve meter van de baan is vinden wij dat de vaste opstelling veranderd 

dient te worden. Wij willen weer enkele tafels met stoelen. Dit is al een paar keer aangegeven aan Woonpartners. 
Woonpartners heeft aangegeven, dat zij, na overleg met de gemeente, vooralsnog vasthoudt aan de Corona-opstelling. 

Er zijn hoge kosten met de inrichting gepaard gegaan en het is niet ondenkbaar dat in de komende maanden er weer een 

nieuwe Coronagolf komt en dat er dan weer kosten gemaakt moeten worden. Wij vinden dit onterecht en hebben aan-
gegeven, dat die stickers en dergelijke gewoon op de vloer mogen blijven. Maar, zoals al een paar keer is aangegeven, 

gaan we hier volgende week over praten. Willem wil toch nog even kwijt dat er weliswaar overleg geweest is met ons 
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over de huidige vaste opstelling, maar dat dit niet onze keuze was. Wij wilden een opstelling met twee tafels en drie 
rijen. 

 

Marga Grootendorst geeft aan, dat zij geen moeite had met de anderhalve meter. De voorzitter antwoordt hierop, dat het 
voor de meeste leden prettig is elkaar en de kaarten beter te kunnen zien. Het bestuur volgt de richtlijnen van de over-

heid. Omdat er veel uiteenlopende meningen zijn, lijkt het bestuur dat het beste. Dit geldt voor de anderhalve meter en 

ook voor wel-of-niet een coronacheck bij de deur. 

    

21. Sluiting 

Om 20.16 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

N.F. Hart W. van Oudshoorn 

 

 

Voorzitter Secretaris 


