
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 januari 2012 
 

Aanwezig:  
Het bestuur: 

Anke Hom (voorzitter) 

Trudi Bommelé (penningmeester) 

Nelleke van der Lee (secretaris) 

Milton Russel (lid) 

Jenny Omvlee (lid) 

 

51 leden: 

Jan Berkien, Dick van Blitterswijk, Johan Boonmann, Joke Boot, Marijke 

Bouwmeester, Jan Bouwmeester, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Helmi Faessen, Hans 

van Geest, Hermien van Geest, Eliza Guse, Gaby de Haan, Sjoerd de Haan, Gerrit 

Hakvoort, Ronald Halkes, Nico Heinrichs, Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater, Marijke 

Jansen, Gerda Janssen, Loes Janssen, Wil Jutte, Mia Keijzer, Henk Kras, Piet van 

Laarhoven, Jan Lieben, Rossen Llurba, Bart Moors, Ton Mulder, Gert Mur, Jacques 

Nonhebel, Anneke Nonhebel, Aad van ’t Noordende, Henk van Oers, Leo Pruijsers, 

Marian Reijmers, Ton Romeijn, Ria Schoneveld, Martha Schütz, Hedy Steensma, Ton 

Veldhoven, Hein van Velzen, Juul Vercauteren, Peter Vink, Alex Visser, Frans de 

Vreede, Ilonka Wegener, Ineke Winkel, Eric Winkel en Jan vd Zanden. 

 

Afwezig:  
8 leden: 

Fred van Leeuwen, Jack Graveland, Marijke Graveland, Marinus Hom, Ellis  

MacConalogue, Jan Rutten, Nardy Rutten en André Schimmel. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom.  

 

De voorzitter reikt vier certificaten meesterpunten uit aan Marijke Bouwmeester, 

Mia Keijzer, Eliza Guse en Leo Pruijsers. 

 

Het district viert dit jaar haar 45 jarig bestaan. Zij heeft 2 flessen wijn 

beschikbaar gesteld voor het paar, dat op de allereerste speelavond van 2012 het 

dichtst bij de 45% scoort. Vorige week was daar geen tijd voor, dus mogen vanavond 

Anneke en Jacques Nonhebel de flessen in ontvangst nemen. 

 

De voorzitter verwijst voor overige mededelingen naar haar voorwoord in het Ei van 

december 2011.   

 

2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 januari 2011 

De notulen worden goed gekeurd met dank aan de secretaris.  

 



3.  Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris geeft aan er geen noemenswaardige zaken staan in het jaarverslag en 

dat het terug te vinden is in het Ei van december 2011.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

4. De financiën 
De penningmeester licht het jaarverslag en de begroting toe.  

 

Mede door de relatief lage huurkosten is de club financieel gezond. Het bestuur 

heeft besloten de contributie niet te verlagen. Wel is gekozen om meer geld uit te 

geven aan prijzen en consumpties, om het geld toch enigszins terug te laten vloeien 

naar de leden. Daardoor zijn de posten attenties/presentaties en drives een stuk 

hoger dan begroot. 

 

Daan Hoogwater vraagt waarom de subsidie tegenviel. De hoogte van de subsidie 

wordt elk jaar door de gemeente opnieuw bekeken. En wat een club krijgt, is weer 

afhankelijk van het aantal clubs dat de subsidie aanvraagt. Dus zowel het totale 

subsidiebedrag dat de gemeente beschikbaar stelt als de verdeelsleutel is variabel. 

 

Piet van Laarhoven verbaast zich over het negatief saldo in kas. De penningmeester 

geeft aan geen echte kas met contant geld in huis te willen hebben en het contante 

geld daarom zelf voorschiet. Door omstandigheden was de penningmeester niet in de 

gelegenheid de kas aan te vullen aan het einde van het jaar. Maar dat is inmiddels wel 

gebeurd. 

 

Nico Heinrichs valt op dat de DSB rekening op nul staat. Dat klopt inderdaad. Het 

geld is 2011 vrij gekomen en overgemaakt naar de reguliere bankrekening van 

Bridgeclub Prometheus. 

 

Hein van Velzen, de voorzitter van de kascommissie, neemt het woord. Hij verzoekt 

de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2011 gevoerde 

financiële beleid en beheer. De penningmeester neemt het verslag hiervan in 

ontvangst. 

 

De penningmeester krijgt tevens een compliment van Hein voor haar inzet en kunde. 

 

5. Bestuursleden 

In de agenda staat dat zowel de penningmeester als de secretaris reglementair 

aftredend zijn. Maar dat is in de laatste bestuursvergadering besproken en 

aangepast om het rooster -dat in het huishoudelijk reglement in artikel 6 staat bij 

punt 4- in werking te laten treden. Dit om te voorkomen dat er meerdere 

bestuursleden in een jaar aftredend zijn. 

 

Ter informatie volgt hier het genoemde rooster 

Het rooster van aftreden door bestuursleden is als volgt: 



a. 1e jaar de penningmeester; 
b. 2e jaar de secretaris en een algemeen lid; 
c. 3e jaar de voorzitter en een algemeen lid. 

 

Trudi Bommelé stelt zich herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Zij 

wordt dus met dank en applaus weer in het bestuur opgenomen. 

 

6. Commissies 
A. Kascontrole commissie 

Hein van Velzen treedt af, Sjoerd de Haan wordt voorzitter en Eric Winkel lid. Aan 

de oproep voor reservelid wordt gehoor gegeven door Mia Keizer. 

 

B. Technische commissie 

Door het wegvallen van Anton van Harberden en het aftreden van Gert Mur zijn er 2 

nieuwe enthousiaste leden nodig. Het bestuur heeft geen taakomschrijving kunnen 

achterhalen van de technische commissie. Hierdoor is er dus alle ruimte om die dit 

jaar in te vullen en duidelijk vorm te geven. 

Onder luid applaus melden Nico Heinrichs en Wil Jutte zich aan, om samen met Leo 

Pruijsers, de uitdaging aan te gaan om de technische commissie dit jaar goed op de 

kaart te zetten. 

 

C. Commissie van beroep 

Ze doen het al jaren en willen het dit jaar ook weer voor hun rekening nemen; de 

heren Eric Winkel en Dick van Blitterswijk. 

 

7.  Jaarprogramma 2012-2013 

Het concept jaarprogramma 2012 -2013 staat in het Ei december 2011. Milton meldt 

dat de datum van Ruitenboer in 2013 onder voorbehoud is. Verder heeft hij geen 

aanvullingen.  

 

8.  Wedstrijdzaken 

Viertallen 

Nico Heinrichs heeft in 2011 de organisatie op zich genomen van de 

viertallencompetitie en wil dit ook weer in 2012 doen. 

 

Eric Winkel geeft aan dat de drempel om mee te doen weer een stukje is verhoogd nu 

ook Spijkenisse erbij is gekomen. 

 

Nico Heinrichs inventariseert de knelpunten (onder andere de verschillende 

speelavonden en bovengenoemd punt) en deelt deze mede aan Klaas Munneke. 

Wellicht komt er een oplossing voor sommige hindernissen, waardoor het makkelijker 

wordt om toch wel mee te doen. 

 

Foutje 



Op de 1e speelavond van de wintercompetitie was een foutje geslopen door het 

aanklikken van de verkeerde achternaam. Jansen/van der Lee speelde abusievelijk 

nog in de A-lijn en Halkes/Janssen in de B-lijn. Excuses daarvoor en de fout is 

inmiddels hersteld. 

 

Kofferbridge 

De voorzitter maakt de leden nog eens attent op de mogelijkheid kofferbridge te 

spelen. Informatie hierover is terug te vinden in het Ei december 2011. 

 

9. Rondvraag 

Gerrit Hakvoort vraagt wat er met de jaren voor de verzelfstandiging van Bridgeclub 

Prometheus gebeurt? Het archief wordt natuurlijk bewaard, maar de club is officieel 

opnieuw begonnen en gaat nu het vierde jaar in. 

 

Marijke Bouwmeester vindt het jammer dat zij en Jan niet in dezelfde maand corvee 

hebben. Dit is echter een misverstand; er wordt hier wel degelijk mee rekening 

gehouden door Jenny. Maar de leden >75 jaar zijn vrij gesteld van corveediensten. 

Jan wordt dus niet meer ingedeeld.   

 
Piet van Laarhoven geeft aan dat hij heeft genoten van de Paasdrive en de 

Kerstdrive. Echter de hoeveelheden hapjes die overblijven na een dergelijke drive is 

groot. Hij stelt daarom voor om op de ene drive de helft van de leden een verzoek te 

doen hapjes mee te nemen en de andere drive de andere helft. Gezien de positieve 

reacties van de aanwezige leden, wordt dit voorstel door het bestuur overgenomen. 

 

Daarna dankt hij het bestuur voor haar inzet. 

 

10. Sluiting 

Na een dankwoord voor hun inzet aan Ria Schoneveld, Nico Heinrichs,  Leo Pruijsers, 

Gert Mur en Hein van Velzen, sluit de voorzitter om kwart voor acht de 

jaarvergadering. 


