
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 januari 2014 
 

Aanwezig:  
Het bestuur: 

Anke Hom (voorzitter) 

Trudi Bommelé (penningmeester) 

Nelleke van der Lee (secretaris) 

Milton Russel (algemeen lid) 

Jenny Omvlee (algemeen lid) 

 

40 leden: 

Jan Berkien, Johan Boonmann, Joke Boot, Ans Christiaanse, Olaf Duin, Hermien van Geest, Jack 

Graveland, Marijke Graveland, Eliza Guse, Gaby de Haan, Sjoerd de Haan, Gerrit Hakvoort, 

Ronald Halkes, Ton Heijdel, Arné Heijmans, Marinus Hom, Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater, 

Gerda Janssen, Loes Janssen, Joop Keus, Piet van Laarhoven, Fred van Leeuwen, Jan Lieben, 

Rossend Llurba, Bart Moors, Ton Mulder, Gert Mur, Aad van ’t Noordende, Henk van Oers, Leo 

Pruijsers, Marian Reijmers, Ria Schoneveld, Martha Schütz, Hedy Steensma, Hein van Velzen,  

Peter Vink, Alex Visser, Frans de Vreede en Jan van der Zanden. 

 

Afwezig:  
8 leden: 

Helmi Faessen, Nico Heinrichs, Marijke Jansen, Henk Kras, Jacques Nonhebel, Anneke 

Nonhebel, Ton Romeijn en André Schimmel 

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

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering met haar hamer om 19.20 uur en heet allen welkom op de 

nieuwe locatie De Vleugel.  

 

De voorzitter heeft die ochtend telefonisch contact gehad met de echtgenote van Henk Kras. 

Hij is enige tijd geleden in het ziekenhuis opgenomen met een ontsteking van de alvleesklier. 

Daar kwamen echter ook klachten van het hart en de longen bij. Helaas heeft hij ook erg veel 

pijn. Het gaat dus nog niet zo goed met Henk. 

 

Tiny Pijnacker heeft, omdat ze geen partner meer heeft, opgezegd in de eerste week van 2014. 

Gelukkig hebben we inmiddels 2 nieuwe leden; “herintreder” Jan Berkien en Ton Heijdel. 

Daarmee staat de teller van ons ledenaantal op 53. Op deze nieuwe locatie is er gelegenheid om 

te groeien. Dat hopen we ook in de nabije toekomst te gaan doen. Het ideaalbeeld van het 

bestuur is dat we kunnen gaan spelen in 3 lijnen. Maar daar zijn dus wel nog een aantal extra 

leden voor nodig. Als u iemand weet, laat het weten en zegt het voort. 

 

2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2013 

De voorzitter heeft een mededeling naar aanleiding van de 5e alinea bij 4. De financiën. Dat is 

het stukje over het innen van de contributie. In de notulen wordt aangegeven dat het innen van 

de contributie in 2014 per incasso zou verlopen. Maar dat is inmiddels achterhaald. De 

penningmeester heeft besloten dit niet te doen. Ze heeft nu de beschikking over een financieel 

programma om het boekhouden -inclusief het innen van het ledengeld- effectief en 

gebruiksvriendelijk te kunnen uitvoeren. Met dank hiervoor aan Sjoerd de Haan! 

 



De notulen worden daarna goed gekeurd met dank aan de secretaris.  

 

3.  Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris heeft geen aanvullingen op het jaarverslag dat terug te vinden is in het Ei van 

december 2013. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

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

 

Omdat er in 2014 minder leden zijn, is de begroting daarop aangepast. Er komt minder geld 

binnen, maar de uitgaven zijn om dezelfde reden ook lager. 

 

Vorig jaar is besloten om na 2013 te stoppen met geld te reserveren voor spelmateriaal. Daarom 

staat die in 2014 op 0. 

 

Marian Reijnders: over spelmateriaal gesproken. Er zijn spellen kaarten die hoog nodig 

vervangen mogen worden. Verzoek is om bij het wassen aan het begin van de avond dit aan te 

geven. Dan kunnen ze gelijk vervangen worden voor nieuwe kaarten. Of als alle spellen gespeeld 

zijn aan het einde van de avond, dan is er ook gelegenheid ze te vervangen. Er zijn nieuwe 

kaarten beschikbaar! 

 

Voor het lustrum is -omdat het aantal leden is afgenomen-, het gereserveerde bedrag voor 2014 

met 100 euro verlaagd naar 400 euro. 

 

In 2013 werd nog subsidie van de gemeente ontvangen over het jaar 2012. Maar daarna is de 

subsidie stop gezet door de gemeente. Die post komt dus in zijn geheel te vervallen in 2014. 

 

Bij de bezittingen staat bij de kas een negatief bedrag. Dat is een bedrag dat door de 

penningmeester is voorgeschoten. Zij moest eind december 2013 een rekening betalen die door 

omstandigheden niet door de clubkas kon worden betaald. 

 

Daan Hoogwater: waarom is de huurprijs zo omhoog gegaan? Per 1 september 2013 is de 

exploitatie van de wijkcentra uitbesteed door de gemeente Delft aan Participe. En daardoor 

moesten we opeens een officiële huurprijs gaan betalen; 12,50 euro per uur. We huren de zaal 

van 19 tot 23 uur en moeten dus 50 euro per avond betalen. Vandaar de verhoging van het 

begrote bedrag voor 2014. 

 

Ria Schoneveld: is er al iets bekend over de huidige zaalhuur? Helaas nog niet. Wel zijn de 

afspraken die we hadden gegarandeerd, maar er is nog geen contract getekend omdat nog niet 

bekend is wie het stokje overneemt van Participe. 

 

Alex Visser: hoe kan de huurprijs maar 800 euro zijn als die per avond 50 euro bedraagt? 

De huurprijs die we betalen is inclusief koffie en thee. Om een verhoging van de contributie te 

voorkomen, hebben we afgesproken dat de opbrengst van de koffie en thee geheel ten goede 

komt van de huur. Dat is in september 2013 op de speelavond door de voorzitter 

gecommuniceerd. Uitgangspunt is dat er ongeveer 30 euro per avond ontvangen wordt. Dat 

betekent dat we per speelavond 20 euro huur betalen. Per jaar spelen we 40 keer; 40 keer 20 

euro is het bedrag dat in de begroting is opgevoerd.  

Het voorstel is dit volgend jaar in de volgende begroting te splitsen. Dat maakt het duidelijker.  



 

Johan Boonmann, de voorzitter van de kascommissie, neemt het woord. Hij verzoekt de 

vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2013 gevoerde financiële beleid en 

beheer. De penningmeester neemt het verslag hiervan in ontvangst. 

 

5. Bestuursleden 

De voorzitter en een algemeen lid zijn reglementair aftredend.  

Anke Hom en Milton Russel stellen zich beide herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten 

aangemeld. Zij worden weer in het bestuur opgenomen. 

 

6. Commissies 

A. Kascommissie 

Gerda Janssen geeft aan deel te willen nemen in de commissie. Daarmee is de commissie weer 

compleet met Johan Boonmann en Fred van Leeuwen. 

 

B. Technische commissie 

Gevraagd wordt of door het wegvallen van Marijke Bouwmeester er behoefte is aan versterking. 

De huidige leden geven aan dat dat vooralsnog niet nodig is.  

 

Piet van Laarhoven heeft een brief ingezonden met een voorstel voor een andere opzet van de 

slotcompetitie. Dit is in het bestuur en in de technische commissie besproken. Beide zijn van 

mening dat de huidige opzet voldoet. Op verzoek wordt de brief alsnog voorgelezen door Milton. 

 

C. Commissie van beroep 

Piet van Laarhoven neemt het woord: “Er is niets te melden.” 

Zowel Bart Moors als Piet van Laarhoven blijven in de commissie. 

 

D. Lustrumcommissie 

Namens de commissie neemt Jenny Omvlee het woord. 

Op vrijdag 9 mei 2014 wordt de feestdag georganiseerd, zoals ook al te lezen was in het Ei van 

december 2013. Partners zijn die dag van harte welkom, maar er wordt voor hen wel een 

financiële bijdrage gevraagd. In februari wordt er geïnventariseerd wie en hoeveel er aanwezig 

kunnen zijn op 9 mei. En in de loop van de tijd zal dan het programma bekend worden gemaakt. 

 

7.  Jaarprogramma 2014-2015 

Het concept jaarprogramma 2014 -2015 staat in het Ei december 2013. Milton heeft geen 

aanvullingen hierop.  

 

8.  Wedstrijdzaken 

Viertallen 

In 2013 hebben we wederom niet meegedaan. Het lukt niet om mensen hiervoor enthousiast te 

maken. Er zijn diverse redenen, onder andere omdat de regio flink groter is geworden. Onze 

club is echter niet de enige die dit ervaart. 

 

9. Rondvraag 

Ans Christiaanse: wordt er nog een bridgeweekend georganiseerd? Jan Berkien is ook 

enthousiast over een weekend en heeft ook leuke ideeën hierover. De voorzitter stelt voor om 

Ans en Jan dit te laten organiseren. 

 



Gerda Janssen: is lidmaatschap van het NBB nog wel nodig nu we toch niet deelnemen aan het 4-

tallen? Ja, er zijn nog genoeg redenen over om lid te blijven. Om er een paar te noemen; de 

inboedelverzekering bij calamiteiten, meesterpunten, het rekenprogramma en het clubblad.  

 

10. Sluiting 

Na een dankwoord aan Ria Schoneveld voor het reilen en zeilen van de bar gedurende bijna 5 

jaar, krijgt ze ook een mooi bloemstuk overhandigd door de voorzitter. 

Daarna sluit de voorzitter om tien voor acht de jaarvergadering. 


