Jongeren Bridgevereniging US Uil

JAARVERSLAG
2006-2007

Voorwoord
Amsterdam, 10 september 2007.
Beste leden,
Voor jullie ligt het jaarverslag 2006-2007 van Jongeren Bridgevereniging US Uil. Jawel,
sinds enkele maanden staan we eindelijk als één vereniging ingeschreven bij de NBB en
wel onder bovenstaande naam! Helaas is de formele samensmelting van US en
Schoppenuil nog steeds geen voldongen feit, maar we hebben goede hoop dat dit
aankomen seizoen wel gerealiseerd kan worden.
Het jaarverslag is wellicht wat lijviger dan voorgaande jaren. Of moeten we juist
zeggen dat het wat minder plichtmatig is? Het is maar hoe je er tegen aankijkt. In ieder
geval hopen we er iets van enthousiasme mee uit te dragen, of liever zelfs over te brengen,
want dat is hard nodig. De gegroeide omvang van het jaarverslag staat namelijk in schril
contrast met het verloop van ons ledenbestand. De aanwas van nieuwe leden stagneert,
terwijl het aantal opzeggingen relatief groot is. Wie verder leest dan dit voorwoord zal
halverwege het eerste hoofdstuk al snel inzien dat de huidige situatie financieel niet langer
haalbaar is. In hoofdstuk drie lezen we dat het aantal teams dat komend seizoen aan de
externe viertallencompetitie deelneemt wederom is afgenomen. In hoofdstuk vier zien we
dat de beginnerscursus dit jaar niet is doorgegaan wegens een gebrek aan aanmeldingen.
Uit hoofdstuk vijf blijkt ten slotte dat de begroting voor het komende verenigingsjaar niet
sluitend te krijgen is, zodat we welhaast zeker een verlies tegemoet zullen zien. Om het
verlies zoveel mogelijk binnen de perken te houden, zullen we aankomend
verenigingsjaar strikter moeten toezien op het naleven van enkele huisregels. Voor de
lange termijn biedt dit echter geen afdoende oplossing. We zullen hoe dan ook moeten
gaan werken aan ofwel nieuwe aanwas, ofwel een goedkopere speellocatie.
Natuurlijk zijn er ook veel positieve punten. Zo zijn zowel de financiën als de
administratie beter op orde dan ooit tevoren, is de communicatie naar de leden toe in de
loop van het afgelopen seizoen geleidelijk verbeterd, en is er een vriendenclub
gerealiseerd die nu langzaam tot groei komt. Verder lezen we in hoofdstuk twee dat de
opkomst op de clubavonden en de speciale drives niet is afgenomen, ondanks het
afnemende ledental. Hieruit blijkt niet alleen dat we een zekere kern hebben die nog veel
plezier aan de vereniging beleeft, maar ook, en misschien nog wel belangrijker, dat de
vereniging nog steeds een trouwe schare leden heeft die weliswaar niet de deur plat loopt,
maar die zich wel van haar beste kant laat zien als er activiteiten worden georganiseerd.
Uit de reacties blijkt ook dat deze activiteiten zeer worden gewaardeerd door jullie.
Het bestuur heeft dan ook nog steeds heel veel zin in het nieuwe jaar en heeft te
kennen gegeven voltallig te willen aanblijven, wat de continuïteit van de vereniging
hopelijk ten goede komt. Als eerste wapenfeit ligt er nu dit jaarverslag! We hopen met
jullie hulp de vereniging weer in de lift te krijgen aankomende jaren, maar bovenal hopen
we natuurlijk gewoon op een gezellig bridgejaar.

Met vriendelijk groet,
Bestuur US Uil, namens deze,
Richard Casius (secretaris)
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1. Bestuurszaken
1.1 Bestuurssamenstelling
In de loop van het afgelopen seizoen heeft het bestuur één mutatie ondergaan. Els Vriend
is afgetreden als secretaris en vervangen door Richard Casius. Bijgevolg is de
bestuurssamenstelling per 21-11-2006 als volgt:
Marije Bierenbroodspot, voorzitter
Richard Casius, secretaris
Lotte Akveld, penningmeester
Jan de Kleijn, algemeen bestuurslid
René Stienen, wedstrijdleider
Yke Smit, bestuurslid m.b.t. cursussen en begeleiding
1.2 Fusie
Ten aanzien van de fusie zijn we door omstandigheden nog steeds niet klaar met de
afronding van dit geheel. Het laten omzetten van de statuten bleek bij de beoogde notaris
duurder dan voorzien. Hoewel we op zoek zijn naar een andere notaris, hebben we er tot
op heden nog geen kunnen vinden die bereid is deze formaliteit voor weinig geld uit te
voeren. Dit wordt een groot actiepunt voor aankomend seizoen. Bij de NBB zijn we
inmiddels wel ingeschreven als één vereniging, en wel onder de naam Jongeren
Bridgevereniging US Uil (clubnummer 1011).
1.3 Ledenvergaderingen
Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad. Op deze ALV
werd het jaarverslag aangeboden, vond er een bestuurswissel plaats, is er gediscussieerd
over de kosten en baten van de beginnercursus, en zijn de financiën besproken. Uit het
financieel jaarverslag bleek dat alles wel weer op orde was, maar dat we geen sluitende
begroting konden maken. Feitelijk is de locatie te duur voor een vereniging met zo’n klein
ledenbestand.
1.4 Verloop ledenbestand
Tot onze spijt moeten we vaststellen dat het ledenaantal gedaald is ten opzichte van het
begin van vorig seizoen. Van de zeven nieuwe leden die bij aanvang van het afgelopen
seizoen lid zijn geworden (voornamelijk dankzij de beginnerscursus van 2005-2006),
hebben vijf zich al weer afgemeld voor het komende seizoen. Daarnaast hebben nog eens
veertien mensen zich afgemeld, waarvan er één als vriend aanblijft. Ook bleek er nog een
enkeling onterecht op de ledenlijst te staan. In de loop van het jaar hebben we er één
nieuw lid bij gekregen, en voor aanvang van het nieuwe seizoen heeft zich nog één nieuw
lid en een tweetal vrienden aangemeld.
Het concept vriend is tijdens de ALV van 4 juni 2006 geïntroduceerd en in de loop van
dit seizoen geactualiseerd. De gedachte erachter is dat we het ons uit financieel oogpunt
niet meer kunnen veroorloven om de clubavond gratis toegankelijk te houden voor nietleden. Ter herinnering, iedereen die US Uil een warm hart toedraagt kan door een donatie
van minimaal € 50,- per jaar vriend worden van US Uil. Vrienden worden niet aangemeld
bij de NBB en hebben geen stemrecht op de ALV, maar mogen wel aan alle
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clubactiviteiten meedoen onder dezelfde voorwaarden als reguliere leden. Ook worden ze
net als reguliere leden toegevoegd aan de mailinglist en als zondanig op de hoogte gesteld
van het reilen en zeilen van de club en de activiteiten. Komend seizoen hopen we de
vriendenkring te kunnen uitbreiden.
Na verwerking van alle mutaties telt de vereniging op het moment van schrijven 73
leden/vrienden: 33 gewone leden, 30 dubbelleden, 2 jeugd dubbelleden, 5 ereleden en 3
vrienden. Met dit ledenaantal mogen we aankomend jaar ongeveer € 4500 aan contributie
tegemoet zien, terwijl de zaalhuur (incl. servicekosten) rond de € 4000 bedraagt en de
afdracht aan de NBB ook nog eens zo’n € 1000 (zie hoofdstuk 5). Als we dan ook nog
bedenken dat we een flinke korting hebben op de zaalhuur, een korting die formeel over
twee jaar afloopt, moge duidelijk zijn dat we op te grote voet leven.
1.5 Communicatie
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de automatisering van de ledenlijst en het
actualiseren van de persoonsgegevens. Inmiddels hebben we een werkende database
waarmee we op eenvoudige wijze alle leden (of een specifieke selectie hiervan) via email
kunnen informeren over allerhande zaken, waaronder de aankondiging van activiteiten.
Uiteraard werkt zo’n mailinglijst alleen naar behoren als we daarmee een groot percentage
van de leden kunnen bereiken. Momenteel hebben we van ruim 90% van de leden een
werkend emailadres, en nu we eenmaal zover zijn, willen we er alles aandoen om de
mailinglijst up-to-date te houden. Natuurlijk willen we ook graag op de hoogte blijven van
andere persoonlijke gegevens. Daarom verzoeken we iedereen om mutaties door te geven
via een mailtje naar usuil@orange.nl.
Het bovenstaande emailadres is sinds enige tijd in gebruik en het bestuur hoopt
hiermee zijn bereikbaarheid te verhogen. Aanmeldingen, opzeggingen, wijzigingen van
persoonsgegevens, vragen m.b.t. de vereniging, etc. kunnen allemaal via dit adres worden
doorgegeven. Het is dus nadrukkelijk geen adres waarmee een bericht naar alle leden kan
worden verstuurd, hoewel in voorkomende gevallen via dit adres wel een verzoek kan
worden gedaan om een bericht door te sturen.
Mutaties die worden doorgeven via usuil@orange.nl zullen niet alleen worden
verwerkt in de database van de vereniging, maar ook in die van de NBB. Het is dus niet
nodig de NBB hier apart van op de hoogte te brengen. Overigens kunnen
persoonsgegevens ook worden gewijzigd via MijnNBB, een nieuwe service van de NBB.
MijnNBB is te vinden via de homepage van de NBB (www.bridge.nl) of rechtstreeks te
benaderen via www.mijnnbb.nl. Ook nu geldt dat wijzigingen die zijn gedaan via
MijnNBB niet nogmaals aan de vereniging hoeven te worden doorgegeven.
Naast MijnNBB is ook de NBB-portal het vermelden waard. Alle bridgeverenigingen
die zijn aangesloten bij de NBB hebben een eigen plekje op de NBB-portal. Onze
vereniging is rechtstreeks te benaderen via www.nbbportal.nl/1011. Hierop staat o.a. een
link Competitie, waar de uitslag van de clubavonden te vinden zijn, incl. spelverdelingen
en frequentiestaten.
De nieuwe website van de vereniging is nog steeds niet officieel in de lucht. Hoewel
het door Dennis gerealiseerde ontwerp al geruime tijd klaar is, bleek het aanleveren van
inhoud een tijdrovende zaak. Een deel van de inhoud is inmiddels klaar, maar intussen
heeft Dennis te kennen gegeven de site niet meer te willen beheren. Jochem is bereid
gevonden zijn taken over te nemen. T.z.t. zullen we bekijken of het wenselijk (en
haalbaar) is de site op de NBB-portal te plaatsen.
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1.6 Vooruitblik nieuwe seizoen
Dit jaar gaan we in de huidige formatie verder met besturen. Een nadeel is dat de
voorzitter door studie niet meer structureel aanwezig kan zijn de aankomende twee jaar.
Toch wil het bestuur kijken of dit een houdbare situatie is. Daartoe heeft het Richard
verzocht het vicevoorzitterschap op zich te nemen om haar taken indien nodig over te
nemen. Indien dit de goedkeuring van de ALV geniet, zal hij het vicevoorzitterschap
aanvaarden.
Zoals eerder vermeld moet de fusie nu echt afgerond worden. Er zal dus actief moeten
worden gezocht naar een notaris die de losse eindjes wil afwikkelen. Verder zal de nieuwe
website moeten worden afgerond. Ook het werven van nieuwe leden en het organiseren
van cursussen staan weer op het programma. Vooral een vervolgcursus in het begin van
het seizoen heeft de aandacht. Voor het nieuwe seizoen is het aantal teams in de externe
viertallencompetitie opnieuw teruggelopen. Dit mag een secundair aandachtspunt zijn bij
het werven van leden. Samenhangend hiermee verdient opleiding en begeleiding van
spelers continue aandacht. Naast de jaarlijks terugkerende clubactiviteiten willen we ook
de uitwisseling met ABAC (zie 2.3) zeker op de agenda laten terugkomen dit seizoen. Nu
het ledenbestand op orde is, zullen we dit jaar strenger gaan toezien op naleving van de
regels. Hierbij moet worden gedacht aan de boeteclausule bij het niet op tijd betalen van
de contributie (zie 5.2 onderaan), de betalingsregeling van niet-leden en niet-vrienden op
de clubavond (zie 5.2 onderaan) en het tijdig opzeggen van het lidmaatschap (uiterlijk 31
juli). Het bestuur zal op zijn beurt zijn best doen om deze regels duidelijker dan voorheen
naar de leden te communiceren. Ten slotte zullen de lopende zaken natuurlijk
onverminderd doorgaan.
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2. Clubactiviteiten
2.1 Clubavonden
De opkomst op de reguliere clubavonden, waarop in de regel volgens de Butler methode
wordt gespeeld ter voorbereiding op de viertallencompetitie, was ongeveer gelijk aan die
van de afgelopen jaren. In competitievrije weken schrijven er meestal zo’n 12 a 16 paren
in. In competitieweken houden we hiervan ongeveer de helft over voor het ‘lijntje.’
2.2 Individuele parencompetitie
Net als vorig jaar hebben we drie avonden achtereen een individuele parencompetitie
georganiseerd. Elke avond werd een ieder zes maal aan een willekeurige partner
gekoppeld om daarmee vier spellen te spelen. Om in de eindrangschikking te worden
opgenomen moest men minimaal twee van de drie avonden hebben meegespeeld,
waaronder de laatste. In de top van het klassement waren de verschillen klein en was het
tot aan de laatste tafel spannend. Uiteindelijk ging Guido er met de eeuwige roem
vandoor:
1.
2.
3.

Guido Bakker
Richard Casius
Jan-Willem van Spijker

59.8 %
58.4 %
57.0 %

2.3 US Uil – ABAC Clash
Wegens een toernooi in het Witte Huis is er in februari een clubavond verplaatst naar café
Twee Klaveren, waar we zeer gastvrij werden ontvangen door ABAC. Naar aanleiding
van deze gezellige avond hebben we besloten ABAC een keertje uit te nodigen op onze
clubavond. Dinsdag 22 mei, de dinsdag tussen de laatste individuele parenavond en de
eerste zomerdrive, was het zover. Na een oproep via de mail kwam een dusdanig aantal
mensen opdagen dat de organisatie duidelijk in de verlegenheid werd gebracht (waarvoor
hulde!). Ruim na half negen, na opsplitsing van de deelnemers in twee lijntjes (die dan
wel weer allemaal dezelfde spellen speelden, zodat er toch één uitslag kon worden
opgemaakt), werd de eerste kaart gelegd in een voor ons doen zeer volle zaal. Het was een
uitermate geslaagde avond, waarin de US Uil paren het sportief gezien bijzonder goed
deden, en Jan en Richard uiteindelijk de fles wijn buit maakten:
1.
2.
3.

Jan de Kleijn & Richard Casius
+93 IMP
Judith Breteler & Joost Texeira de Mattos +59 IMP
Lotte Akveld & Frank Nijhoff
+51 IMP

Al met al voor herhaling vatbaar, deze gezamenlijke activiteit met ABAC!
2.4 Zomerdrives
Beginnende op dinsdag 29 mei zijn er twaalf zomerdrives georganiseerd. De opkomst was
redelijk voor de zomermaanden, meestal een paar of twaalf, maar de belangstelling van
externe paren was zeer mondjesmaat. Per avond plaatsten drie à vier paren zich voor de
finale (25% van het aantal deelnemende paren), maar uiteraard waren er aan het eind van
de rit ook velen die zich meer dan eens hadden geplaatst. Het totaal aan geplaatste
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personen bleek aan het eind van de rit ruim veertig te zijn, waarvan ongeveer de helft
meedeed aan de finale op zondag 18 augustus. Gezien de lage opkomst van externe paren
gedurende de zomerdrives en het toch tamelijk geringe aantal deelnemende paren aan de
finale, is besloten het prijzengeld iets te verlagen in vergelijking met de vorige
jaargangen, zodat we ook financieel gezien nog een bescheiden positieve score aan de
zomerdrives zouden overhouden. Na een leuke middag met redelijk mooi weer (er werd
zelfs even buiten gespeeld!), gingen de volgende paren er met het prijzengeld vandoor:
1.
2.
3.

Coen Castricum & Yke Smit
61.2 %
Martijn Oppers & Jan Willem van Spijker 59.7 %
Jan de Kleijn & Richard Casius
53.8 %

Na afloop bleven velen hangen, is er gegeten in het Witte Huis en gerobberd in de stad,
maar het meest bijzondere aan deze editie van de zomerdrivefinale was toch wel de
uitstekende manier waarop de gemeente Amsterdam op het spektakel was voorbereid,
getuige de bewegwijzering die op de Boelelaan was aangebracht:

2.5 Speciale drives
Sinterklaasdrive
De Sinterklaasdrive werd dit jaar door Yke georganiseerd. Naast de reguliere
bridgespelletjes was er op elke tafel ook een spel met een bijzonder spelregel, zoals “als je
een slag in dummy maakt moet je de volgende slag uit de hand spelen en andersom.” Het
werd al snel duidelijk dat Yke thuis flink had geoefend, want de drive werd met grote
overmacht door hemzelf en Lothar gewonnen, terwijl iedereen weet dat hij doorgaands
niet is opgewassen tegen alle capriolen van het gepeupel op een normale clubavond…
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Nieuwjaarsdrive
De Nieuwjaarsdrive is dit jaar door het bestuur georganiseerd. Helaas moest op het laatste
moment worden uitgeweken naar een nieuwe speelgelegenheid en een nieuwe datum,
waarvan velen door een samenloop van omstandigheden veel te laat op de hoogte werden
gebracht. Uiteindelijk is er op een zonnige zondagmiddag ergens eind januari toch nog
door een man of twintig gekaart in East of Eden. Geheel in lijn met de rommelige aanloop
is de uitslag helaas zoek geraakt. Dit is natuurlijk een grapje. De drive werd gewoon
gewonnen, en wel door Jan en Sjoerd.
Paasdrive
De Paasdrive werd georganiseerd door Loes, met hulp van Yke. In hoeverre de herhaalde
aankondigingen of de in het vooruitzicht gestelde prijzen een rol hebben gespeeld zal
niemand weten, maar feit is dat de opkomst overweldigend was: meer dan 40 man! Alle
paren werden door loting tot viertallen versmolten, waarna er drie ronden van acht spellen
werden gespeeld volgens het Patton systeem (een combinatie van paren en Butler). Na de
eerste en tweede ronde werden tegenstanders aan elkaar gekoppeld door middel van een
Zwitsers systeem, wat inhoudt dat je steeds een tegenstander treft die tot dan toe ongeveer
dezelfde prestatie heeft geleverd als jezelf. Aan het eind van de toch al bijzondere avond
bleken we allemaal in de prijzen te zijn gevallen. Voor een ieder was er een uit India
afkomstig presentje, hoogstpersoonlijk door Loes zelf meegesjouwd! Helaas hebben we
nu wel een gat in de begroting…
APIH - US Uil - DOMBO clash
De clash werd dit jaar door DOMBO georganiseerd. Vincent heeft drie viertallen
opgetrommeld die zaterdag 1 september in Utrecht de eer van onze vereniging met hand
en tand hebben verdedigd. Op het moment van schrijven was de uitslag al wel bekend,
maar niet bij de schrijver… Uit extrapolatie van oude gegevens volgt echter dat we
waarschijnlijk gewoon hebben gewonnen en er aansluitend gezellig is gegeten!
Naschrift: vlak voor het ter perse gaan werd bekend dat bovenstaande voorspelling juist
was. Paula en Jochem met Louis en Guido werden 3e met een licht positief aantal impen,
maar om de beker mee naar huis te nemen bleek er wel een monsterlijke score van JanWillem en Martijn met Vincent en Pieter (1e plaats) voor nodig om de tamelijk
desastreuze uitslag van Yke en Mark met Coen en Roland op te heffen. Wat ging er mis
met dit op papier toch sterke viertal? Wat deed Yke besluiten niet in groot slem aan te
leggen, waar de enige moeilijkheid leek te bestaan uit het zoeken naar een vrouw, normaal
gesproken toch een bezigheid die hij tamelijk opzichtig niet wenst te schuwen?! Zou hij er
met het groeien der jaren soms niet meer zo zeker van zijn dat ie ‘r vindt? We zullen het
wel nooit te weten komen.
Generatiekloofdrive
Als winnaar van de vorige editie gaat Guido dit jaar de generatiekloofdrive organiseren.
Het spektakel vindt plaatst op zaterdag 22 september; de aankondiging is reeds verspreid
via email en flyers. Uiteraard is er nog geen uitslag bekend, maar uit extrapolatie van
oude gegevens volgt dat Guido voor de rest van z’n leven deze drive zal gaan organiseren.
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2.6 Ruitenboer en ONPK
ONPK
Dit jaar zijn er geen voorronden ONPK gehouden op de vereniging.
Ruitenboer
Paul Hulst en Dick de Gilder hebben tijdens de voorronde op de vereniging de beste
prestatie geleverd van degenen die rechten hadden om aan Ruitenboer mee te doen. In de
kwartfinales is Dick, dit keer met André Smit, verdienstelijk 14e geworden met een score
van 57%. Er heeft geen tweede US Uil paar aan de kwartfinales meegedaan.
2.7 Vooruitblik nieuwe seizoen
Ook aankomend seizoen zullen we de reguliere Butlerlijntjes afwisselen met allerhande
toernooitjes. Met betrekking tot het Butlerlijntje kunnen we alvast vermelden dat Merel de
organisatie rond de inschrijving hiervan gaat coördineren. Binnen zeer korte tijd zullen we
een dringende oproep doen aan een ieder om zich aan te melden voor het lijntje, zodat zij
over een grote poel van mensen kan beschikken. Voor de organisatie van de verschillende
feestdrives zullen we weer bij de leden aankloppen. Ter ondersteuning heeft Yke een
uitgebreide handleiding gemaakt die als leidraad kan worden gebruikt bij de organisatie
van zo’n drive. Alle activiteiten voor komend seizoen zullen voor zover mogelijk worden
opgenomen in een agenda, die in twee of drie edities via de email onder de leden zal
worden verspreid. Ook zullen er weer een aantal herinneringen worden verstuurd om een
goede opkomst te bevorderen. Met betrekking tot de ONPK en Ruitenboer voorronden
zijn nog geen definitieve besluiten genomen, maar aan laatstgenoemde zullen we vrijwel
zeker meedoen. Wat we wel definitief besloten hebben, is dat we de Nieuwjaarsdrive dit
jaar tijdig bekend gaan maken; voor alle zekerheid zullen we deze dan waarschijnlijk ook
niet zelf organiseren…
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3. Bekerwedstrijden en competities
3.1 Bekerwedstrijden
We hebben dit seizoen niet deelgenomen aan de bekerwedstrijden van de bond.
3.2 Externe competities
US Uil 1 heeft zich in de viertallencompetitie gehandhaafd in de 2de divisie.
US Uil 2 is gedegradeerd uit de 1ste klasse.
US Uil 3, 4, en 5 hebben zich gehandhaafd in de 1ste klasse.
US Uil 6 (Koos van Driel, Marius Olsthoorn, Andreas de Haas en Martin van Wieringen)
is kampioen geworden in de 2de klasse.
US Uil 7 is gedegradeerd uit de 2de klasse.
US Uil 8 heeft zich teruggetrokken uit de 3de klasse.
HOKUS 19, een gecombineerd team van HOK en US Uil heeft zich gehandhaafd in de 3de
klasse.
Meike Wortel is kampioen geworden bij zowel het Open EK voor dames als bij het EK
voor junioren.
3.3 Vooruitblik nieuwe seizoen
Komend seizoen doen er vijf US Uil teams en twee gecombineerde teams mee aan de
viertallencompetitie.
US Uil 1 (2de divisie)

Ernst Warendorf, Wouter Floris, Henri Jaspers, Arjan de Jong,
Rob Pieterson
US Uil 2 (1ste klasse)
Lothar Kuijper, Mark Uiterwijk Winkel, Jan de Kleijn, Sjoerd
Schreuder, Jörgen vd Berg, Vincent Koelemij, Pieter v Boven
US Uil 3 (1ste klasse)
Dick de Gilder, André Smit, René Valkering, Paul Hulst,
Annelies Andrea, Jaap Taal
US Uil 4 (1ste klasse)
Koos v Driel, Jochem Snuverink, Andreas de Haas,
Martin v Wieringen
US Uil 5 (1ste klasse)
Richard Casius, Lotte Akveld, Jan Willem v Spijker,
Martijn Oppers
US Uil / Hok (1ste klasse) Han Wienbelt, Gertjan Zwiers (US Uil),
Valk Beekman, Lucia Grosmann (HOK)
US Uil / Ruit (3de klasse) Walter vd Berg, Remko Bom (US Uil),
Frits vd Brink, Frans Dols (Ruit)
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4. Coaching en cursussen
4.1 Coaching
Alleen informeel zijn er het afgelopen jaar spelers geweest die de diverse teams
gecoached hebben.
4.2 Cursus
Ondanks herhaalde advertenties in de Ad Valvas en de Folia is de beginnerscursus dit jaar
niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. De voornaamste oorzaak is dat er op dit
moment geen actieve wervingscommissie is bij US Uil. Van de vorige beginnerscursus
speelt helaas alleen Merel nog regelmatig op de club.
4.3 Vooruitblik nieuw seizoen
Teams en paren die aankomend jaar graag begeleiding willen van een trainer kunnen zich
melden bij Yke. We zijn voornemens in november een vervolgcursus aan te bieden met
daarin ook herhalingen van de laatste beginnerscursus.
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5. Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag is niet opgenomen in deze internetversie van het jaarverslag,
maar de belangrijkste conclusies zijn dat US Uil in het jaar 2006-2007 een verlies heeft
gemaakt van bijna € 400,- en dat de begroting voor het jaar 2007-2008 een tekort laat zien
van ruim € 600,-.
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