
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012-2013 
 
 
Datum: 24 september 2013 

Locatie: Witte Huis 
 
Aanwezig:  
 
Bestuursleden: Yke Smit (voorzitter), Richard Casius (secretaris/vicevoorzitter), Coen Castricum (penningmeester), 
Roland Verdonk (wedstrijdleider), Merel Bruijnsteen (algemeen bestuurslid), Sander Jansen 
 
Overige leden: Sjoerd Schreuder, Stef Meijer, Niels de Keijzer, Guido Bakker, Anton Witzen, Lothar Kuijper, Dick de 
Gilder, Ellen Goudsmit. Iets later aangeschoven: Claus Groot, Eddo van den Boom, Mascha Honsbeek, Ardy van Driel, 
Jeroen Bakker, Niels Bakker, Vincent Koelemij 
 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19:41 en heet iedereen van harte welkom. 

 

 

2. Agenda 
 
1. Opening 

2. Agenda 

3. Notulen vorige ALV 

4. Mededelingen 

5. Algemeen jaarverslag 

6. Financieel jaarverslag 

7. Bestuur 

8. Nieuwe seizoen 

9. WVTTK 

10. Rondvraag 

 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De stukken voor de vergadering (te weten het algemeen 

jaarverslag, het financieel jaarverslag, de notulen van de vorige ALV en de agenda van de huidige 

ALV) zijn in veelvoud aanwezig. 

 

 

3. Notulen vorige ALV 
 
De notulen van de vorige ALV d.d. 25 september 2012 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Mededelingen 
 
Anton wordt bedankt voor het dupliceren en Judith voor haar rol als captain van de bekerteams. 

 

 



5. Algemeen jaarverslag 
 
Het algemene jaarverslag is na te lezen op de website (www.usuil.nl) onder het kopje bestuur. Ook is 

er voor de liefhebber een aantal geprinte exemplaren aanwezig in de zaal. De voorzitter neemt het 

verslag in vogelvlucht door. De enorm goede opkomst van onze jeugd bij het NK studenten en NK 

jeugd (zowel paren als viertallen) wordt eruit gelicht, evenals de goede opkomst op de clubavond, de 

goede prestatie van US Uil 1 in de competitie en het zilver voor de meisjes, met Doris en Emma, op 

het EK jeugd. Minder goed nieuws is dat de cursus, ondanks o.a. het ruim verspreiden van flyers, dit 

jaar niet zoveel mensen trok en er bovendien weinig cursisten zijn blijven plakken. Een ieder wordt 

verzocht nog even te lobbyen voor de cursus die 1 oktober begint. Vervolgens krijgt de 

penningmeester het woord. 

 

6. Financieel jaarverslag 
 
Het financiële jaarverslag, waarvan voor iedereen een kopie beschikbaar is, wordt toegelicht door de 

penningmeester. Door tegenvallende contributie-inkomsten en tegenvallende inkomsten voor de 

beginnerscursussen, hebben we zo’n 1000,- meer verlies gedraaid dan de 500,- die was begroot. 

Om met ons relatief klein aantal leden in Het Witte Huis te blijven spelen, is een contributieverhoging 

onontbeerlijk. De penningmeester laat twee begrotingen zien, één met de oude tarieven (80, - voor 

leden, 67,50 voor dubbelleden, en 55,- voor jeugdleden en vrienden) en één met de (voorgestelde) 

nieuwe tarieven (90, - voor leden, 80,- voor dubbelleden, en 60,- voor jeugdleden en vrienden). 

Zonder een contributieverhoging komen we diep in de rode cijfers.  

 Vanuit de zaal komt er een aantal vragen. Guido vraagt zich af of het verhogen van de 

contributie geen risico met zich meebrengt (potentieel dalend ledental) en vraagt hoe hoog de 

contributie bij andere clubs ligt. De penningmeester meldt dat alleen Ruit (heel veel leden) zich een 

lagere contributie kan veroorloven, maar dat de contributie bij zowel HOK als ABK rond de 110,- a 

115,- ligt. Onze nieuwe bedragen liggen daar nog beduidend onder. Sjoerd S. merkt een discrepantie 

op tussen de eindbedragen van de rekeningen en de inkomsten en uitgaven. De penningmeester 

geeft aan dat dit te maken heeft met het boekjaar en de wijze waarop de winst- en verliesrekening in 

elkaar steekt. Iets anders gezegd, deze discrepantie zou niet bestaan als we een “echte” balans 

zouden opmaken, iets wat Sjoerd nog steeds mist.  

 Mascha meldt namens de kascommissie dat ze alle in- en uitgaven heeft gecontroleerd en 

alles in orde heeft bevonden, waarop de ALV decharge verleent aan de penningmeester voor het 

gevoerde beleid. Aankomen jaar zal Mascha nogmaals plaatsnemen in de kascommissie; Claus 

wordt bereid gevonden hierin als tweede lid zitting te nemen.  

 Ten slotte wordt er gestemd over het voorstel om de tarieven voor de leden te verhogen naar 

bovengenoemde bedragen. Het pleidooi van de penningmeester bleek niet tevergeefs: unaniem 

wordt de contributieverhoging akkoord bevonden. 



   

7. Bestuur 
 
Voor het seizoen 2013/2014 kent het bestuur geen wijzigingen:  

 

Yke Smit: voorzitter 

Richard Casius: secretaris en vicevoorzitter 

Coen Castricum: penningmeester 

Roland Verdonk: wedstrijdleider 

Merel Bruijnsteen: algemeen bestuurslid 

Sander Jansen: algemeen bestuurslid 
 
Wel staan alle bestuursleden meer dan open voor jonge leden die in het bestuur zouden willen. 

 

8. Nieuwe seizoen 
 
Roland deelt mee dat we dit jaar door gaan met af en toe paren te spelen op de dinsdag. Misschien 

elke laatste dinsdag van de maand, maar er is ook gesuggereerd dat competitievrije weken wellicht 

geschikt zijn. Verder willen we de parencompetitie uitbreiden van twee naar drie weken en een 

soortgelijke competitie starten voor butler.  

 De inrichting van de zomerdrivefinale wordt herbezien, gegeven de niet al te grote animo. 

Wellicht wordt de finale geheel geschrapt en volgt de winnaar uit de afzonderlijke zomerdrives, maar 

een finale die openstaat voor iedereen (met een “carry over” van de afzonderlijke drives) behoort ook 

tot de mogelijkheden. Suggesties zijn welkom!  

 Ten slotte horen we dat Merel vorig jaar zowel het CLA als CLB gehaald heeft, en in 

toenemende mate het lijntje zal gaan leiden. 

  

9. WVTTK  
 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 

 

10. Rondvraag 
 
Er is geen inbreng voor de rondvraag. 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en beëindigt de vergadering om 19:59. 

 

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil, 

 

Richard Casius (secretaris) 


