
Notulen van de extra ledenvergadering van 24 mei 2016 
 

Aanwezig:  
Het bestuur: 

Anke Hom (voorzitter) 
Johan Boonmann (penningmeester) 
Jenny Omvlee (algemeen lid) 
Nelleke van der Lee (secretaris) 
 
 

29 leden: 
Siebe Auwerda, Joke Boot, Ans Christiaanse, Jack Graveland, Eliza Guse, Grrit Hakvoort, 
Arne Heijmans, Ank Hoogeveen, Daan Hoogwater, Marijke Jansen, Gerda Janssen, Ingrid 
Kappe, Fred van Leeuwen, Jan Lieben, Marleen Mergler, Bart Moors, Ton Mulder, Jacques & 
Anneke Nonhebel, Aad van t Noordende, Henk van Oers, Leo Pruijsers, Marian Reijmers, Ria 
Schoneveld, Martha Schutz, Hedy Steensma, Joke & Hein van Velzen en Frans de Vreede. 

 
Afwezig:  
11 leden: 

Lida Bakema, Olaf Duin, Cornelis van der Ent, Gaby & Sjoerd de Haan, Marinus Hom, Joke 
Kollen, Rossend Llurba, Fred Slemmer, Alex Visser en Jan van der Zanden. 

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

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de extra vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanleiding van de 
extra vergadering is een stemming te houden onder de leden over de toekomst van onze club. De 
leden hebben van de secretaris namens het bestuur een mail ontvangen met de volgende 
informatie: 
 
Geacht clublid, 
 
Zoals afgesproken in de jaarvergadering, lassen we 24 mei een extra vergadering in om een 
stemming te houden. De stemming gaat over de toekomst van onze club. 
Er zijn drie mogelijkheden: 

1. Doorgaan in de huidige vorm (maar dan wel actie ondernemen) 
2. Fuseren met een andere club 
3. De club opheffen 

Voor alle 3 hebben we hieronder in het kort de plussen en minnen naast elkaar gezet: 
 

1. Doorgaan 
Plussen Minnen 
bekende gezellige groep inboeten financiën; bij 40 leden ongeveer 1000 euro 

per jaar 
goede locatie grote kans om vaker in 1 lijn te moeten spelen 
aangesloten bij het NBB nieuwe leden werven noodzaak als je wil blijven 

bestaan 
 klein draagvlak voor bestuur en commissie functies 
 gebrek aan arbiters en wedstrijdleiders 

 



 
2. Fuseren 

Plussen Minnen 
toename ledenaantal identiteitsverlies 
in meer lijnen kunnen spelen mentaliteit/cultuur moet passen/wennen en de 

sfeer verandert 
financieel meer armslag kans op een andere locatie 

 kans op afhaken van Prometheus leden 
                 

3. Opheffen 
Plussen Minnen 
geldbedrag voor goed doel en/of leden club gaat verloren na 50 jaar  

 leden moeten een nieuwe club zoeken 
 niet meer gezellig bridgen op dinsdagavond 

 
Dinsdag 24 mei vraagt het bestuur welke weg we als club willen inslaan. 
Naar aanleiding van de uitslag zal het bestuur verdere stappen en acties ondernemen. 
Het bestuur stelt unaniem voor om door te gaan. Zij wil echter wel alle leden horen. 
Bent u niet aanwezig op dinsdag 24 mei, geeft u dan uiterlijk 22 mei uw mening per 
mail door. Want ook uw mening telt! 

 
Hieronder volgende de reacties van de leden die wegens hun afwezigheid per mail hun stem 
hebben laten horen: 
 
Ik ben voor doorgaan! 
Groet, Rossend  
 
Ik ga voor "doorgaan" en als dat niet haalbaar is, is fuseren misschien een optie! 
Ben benieuwd naar de uitslag van 24 mei. 
Alvast een fijne vakantie toegewenst, 
hartelijke groeten van Gaby 
 
De 24ste kan ik er niet bij zijn, want die dag word ik geopereerd, maar ik wil mijn stem niet 
verloren laten gaan. 
Ik stem voor: Doorgaan! 
Met heel veel groetjes, Cees 
 
Doorgaan met de club!  
ik ben net nieuw lid geworden en in september komt daar Elly Legerstee bij.  
Mvg, Fred Slemmer 
 
Ik ben nu voor doorgaan, maar ik denk dat het dan wel nodig is voldoende nieuwe leden te 
werven. Zonder nieuwe leden zullen we ons over een paar jaar toch moeten opheffen wegens 
tekorten. Als het ledenaantal niet toeneemt maar verder afneemt, dan verwacht ik dat er nog 
meer leden zullen afhaken vanwege gebrek aan competitie. De verliezen zullen dan snel toenemen 
en dan kan het hard gaan. Als we er het komende jaar niet in slagen het ledental te verhogen dan 
ben ik daarom voor om volgend jaar toch op zoek te gaan naar een fusiepartner. 
Groet, Sjoerd de Haan 

 
 

  



2. Stemming 
De voorzitter vraagt de leden per handopsteken hun mening kenbaar te maken. Ze begint met de 
optie doorgaan. Alle aanwezige leden steken de hand op. Daarmee is het duidelijk voor het 
bestuur dat ook de leden unaniem kiezen voor doorgaan. 
 
Dat houdt wel in dat het bestuur op zoek is naar mensen die mee willen denken over de 
mogelijkheden om het ledental te vergroten. Dat is niet automatisch een taak voor het bestuur.  
Jenny Omvlee geeft aan hierin deel te willen nemen. De voorzitter gaat Sjoerd polsen, omdat 
zijn mail goed onderbouwd was.  
 
3. Rondvraag 
Er zijn niet zozeer vragen, maar wel suggesties en ideeen voor het bestuur. 
 
 Doorgaan in de huidige vorm, maar wel open blijven staan voor kansen die zich voordoen.  
 Start een actie, bijvoorbeeld: een lid die een nieuw lid aanbrangt 50% korting 
 Hou een open speelavond waar ieder lid een andere partner (gratis) meeneemt 

 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 19.35 uur af. 
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