Jongeren Bridgevereniging US Uil

JAARVERSLAG
2020 - 2021

Voorwoord
Ouderkerk aan de Amstel, 7 december 2021.
Beste leden en vrienden,
Voor jullie ligt het 15e jaarverslag dat van mijn hand komt. Ondanks dat het door corona een
moeilijk jaar was, hebben we een mooie mijlpaal bereikt. Nooit eerder heb ik in dit jaarverslag
zo’n hoog aantal leden/vrienden mogen noteren! Ook financieel ging het dit jaar beter dan ooit.
Een belangrijke reden hiervoor is dat de uitgaven minder groot waren vanwege corona. Dit is
natuurlijk niet de reden waar we blij van worden. Hoewel we van juni t/m oktober fysiek
hebben kunnen bridgen – zei het met inachtneming van de coronaregels en met vroegere
sluitingstijden – zijn we momenteel weer aangewezen op StepBridge.
Ook de ALV zal vanavond noodgedwongen
weer digitaal plaatsvinden. Hadden we twee
maanden geleden nog goede hoop dat we de
ALV fysiek konden houden met aansluitend
een leuke Sinterklaasdrive, enkele weken
geleden werd al duidelijk dat het niet goed
ging met de besmettingscijfers. Anderhalve
week geleden werden de coronamaatregelen
dusdanig verscherpt dat zelfs de Sint zijn
biezen pakte! Gelukkig gaat het nu wel
ietsje beter met de besmettingen en
ziekenhuisopnames, maar het ziet er helaas
nog niet naar uit dat we op korte termijn
terug mogen naar het Witte Huis.
Ondanks alles proberen we er het beste van te maken. Zo hebben de studentenclubs de handen
ineengeslagen om digitale bridgecursussen te organiseren. Verderop in het jaarverslag kun je
lezen dat US Uil hierin een grote inbreng had (en heeft!) en dat deze cursussen een groot
succes waren. Verder willen we als club een deel van het financiële overschot gebruiken om in
de zomer een leuk feest voor de leden te organiseren; niet om de 18-jarige verjaardag van onze
toekomstige Koningin te vieren (proost Amalia!), maar wel omdat een traditioneel lustrumfeest
niet te plannen valt vanwege de aanhoudende onzekere situatie en iedereen zo langzamerhand
wel weer toe is aan een feestje!
Met de hartelijke groet namens het hele bestuur van US Uil,
Richard Casius (secretaris)
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1.1 Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling was afgelopen seizoen gelijk aan die van vorig seizoen:

Yke Smit, voorzitter
Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter
Mascha Honsbeek, penningmeester
Roland Verdonk, wedstrijdleider
Merel Bruijnsteen, algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider
Komend jaar willen we binnen het bestuur een wijziging aanbrengen. Yke gaat zich volledig
richten op het jeugdbeleid, en Merel neemt het stokje van het voorzitterschap over. Verder
hebben we gezocht naar een nieuw bestuurslid, met name om mee te denken over het
jeugdbeleid. Sicco is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen!

1.2 Ledenvergaderingen
Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad op 27 oktober
2020. Vanwege de sluiting van de horeca was de ALV digitaal (via ZOOM). De notulen van
deze ALV zijn na te lezen op de website (www.usuil.nl, onder het kopje bestuur).

1.3 Verloop ledenbestand
De lichte stijging van vorig jaar heeft zich flink doorgezet. Hadden we vorig jaar nog 72
betalende leden/vrienden, inmiddels is dit gestegen tot maar liefst 81, wat een record is voor
de afgelopen 15 jaar! Gelukkig hebben we dit seizoen ook weer wat nieuwe jeugdleden
mogen verwelkomen, vooral dankzij de online cursussen.

1.4 Begroting
Met name door een flinke daling van de kosten, zoals de kwijtschelding van de huur voor
anderhalf kwartaal, en het niet doorgaan van externe competities en feestelijke drives, hebben
we dit jaar een uitzonderlijk goed boekjaar gehad. Een deel van het geld kan worden gebruikt
voor het wijzigen van de statuten als gevolg van nieuwe overheidsrichtlijnen, maar er blijft
ongetwijfeld wat over voor een mooi feest wanneer het coronavirus voldoende bedwongen is.
Een gedetailleerd financieel verslag wordt separaat aangeboden en op de ALV toegelicht door
de penningmeester.
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1.5 Communicatie en website
Wat betreft de communicatie is er weinig veranderd, behalve dat er wellicht wat meer
informatie over en weer is gegaan dan gebruikelijk vanwege de alsmaar veranderende situatie
door het coronavirus. Voor de volledigheid volgen hieronder nog even de belangrijkste
adressen.
Voor vragen, aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen in personele gegevens is
info@usuil.nl het aangewezen adres. Naast dit algemene e-mailadres zijn ook de volgende,
meer specifieke, e-mailadressen beschikbaar:
cursus@usuil.nl
voorzitter@usuil.nl
secretaris@usuil.nl
penningmeester@usuil.nl
wedstrijdleider@usuil.nl
webmaster@usuil.nl

Wanneer er wel fysiek gebridged kan worden, maar er nog beperkende coronamaatregelen
zijn, is voorinschrijving voor de clubavond verplicht. Hiervoor gebruik je uitsluitend
jbvusuil@gmail.com.
Het adres van onze clubpagina op de NBB-site is https://1011.bridge.nl, maar de meeste
informatie vind je op onze eigen website, www.usuil.nl.
Tijdens de digitale clubavond op StepBridge maken we gebruik van een Discord server. Je
kunt je aanmelden via de link https://discord.com/invite/VVKF52m.
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2. Clubactiviteiten

2.1 Clubavonden
De clubavonden hadden vorig jaar een wisselend karakter. Bij aanvang van het nieuwe
seizoen konden we nog in het Witte Huis terecht, met inachtneming van (wisselende)
coronaregels, zoals aangepaste tijden (19:00–22:00), maximaal 30 personen, en de 1.5 meter
regel (grote tafels tijdens het bridgen en mondkapjes tijdens het lopen). Helaas was dit niet
van lange duur; in oktober zaten we alweer achter onze computers. Samen met DS’16 en de
Discord server waren de clubavonden op StepBridge een mooi alternatief. Beter iets dan niets,
zeker met de avondklok die eind januari werd ingevoerd! Op de laatste dinsdag van het jaar
hebben we nog een soort van feestelijke Step-drive gehouden, maar veel meer dan wat prijsjes
opsturen, kun je natuurlijk niet. Verder hebben we in februari nog een virtuele borrel, en met
Koningsdag een online Oranjedrive georganiseerd.
Diep in de lente kwam er weer wat leven in de brouwerij, en eind mei konden we op een
vrijdagmiddag een heuse borrel organiseren op het terras bij het Witte Huis. Inmiddels werd
in een rap tempo het eerste vaccin in onze leden gespoten en begin juni kregen we groen licht
om onder bepaalde voorwaarden weer clubavonden in het Witte Huis te organiseren. In eerste
instantie weliswaar slechts van 19:00 tot 22:00, maar toch een hele vooruitgang! Gedurende
de zomer werden de maatregelen stukje bij beetje verder versoepeld (hoewel, stukje bij beetje,
dansen met Jansen maakte het nog wel even spannend) en tot het eind van het seizoen hebben
we in het Witte Huis mogen spelen!

2.2 Zomerdrives
Wegens succes hebben we tijdens de zomerdrives het concept van de laddercompetitie dit jaar
een vervolg gegeven. Elke week kon je punten verdienen door aanwezig te zijn (1 punt voor
de hekkensluiters, 1 punt meer voor het voorlaatste paar, etc.). Als je voorafgaand aan de
clubavond bovenaan de ladder stond, mocht je een prijsje uitzoeken en werd je score op de
ladder gereset. Aan het eind van de zomer bleken maar liefst 11 spelers de magische grens van
100 ladderpunten te hebben overschreden, waarbij Roland (139), Paula (127) en Mascha (125)
de grootverdieners waren.
Aan het eind van de zomer hebben we ook nog een finale met prijzentafel georganiseerd,
waaraan iedereen mocht meedoen. Deze werd gewonnen door Peter & Pieter, met een ruime
voorsprong op de nummers twee en drie:
1.

Pieter Schuil & Peter van de Gaast

51 (24 spellen)

2.

Betty Speelman & Yvette van der Vliet

30 (24 spellen)

3.

Harald Huter & Harald Tjaden

27 (20 spellen)
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3. Bekerwedstrijden en externe competities / kampioenschappen

3.1 Bekerwedstrijden
De NBB heeft afgelopen seizoen gekozen voor bekerwedstrijden in digitale vorm, maar
binnen de club was er niet genoeg belangstelling voor deelname.

3.2 Externe competities / kampioenschappen
Paren
Vanwege de coronamaatregelen zijn de parencompetities van de agenda gehaald.
Viertallen
De fysieke viertallencompetities zijn komen te vervallen. Wel heeft de bond een aantal online
viertallenwedstrijden (gemengd, senioren en open) georganiseerd, waaraan enkele leden
hebben meegedaan. Ook het district Amsterdam heeft een StepBridge viertallencompetitie
opgezet, waaraan wel een enkel lid (onder de vlag van een andere vereniging), maar geen
officieel US Uil team heeft meegedaan.
Jeugd
Aan de online jeugdviertallen deden in de categorie onder 21 vier teams mee. Sicco werd met
zijn team 2e en Tobias 3e.

3.3 Vooruitblik nieuwe seizoen
Als corona geen roet in het eten gooit, doen we dit seizoen met één team mee aan de
viertallencompetitie van het district (Hoofdklasse) en met twee teams aan de landelijke
competitie (2e divisie). Team 1 gaat in een ietwat gewijzigde vorm door in de 2e divisie.
Vincent en Pieter uit team 2 (dat twee seizoenen geleden vlak voor de corona-uitbraak was
gepromoveerd uit de Hoofdklasse) gaan het in de 2e divisie proberen met Stef en Rolf, die van
HOK overkomen. De andere helft van team 2 (Jan en Sjoerd) sluit zich aan bij team 3, dat
bovendien versterking krijgt van Paula. Dit leidt tot de volgende teamsamenstelling:
US Uil 1 (2e Divisie)
US Uil 2 (2e Divisie)
US Uil 3 (Hoofdklasse)

Roland Verdonk, Merel Bruijnsteen, Doris van Delft,
Emma de Ruiter, Kees Tammens (vaste invaller)
Pieter van Boven, Vincent Koelemij, Stef Meijer,
Rolf Schreuder
Judith Breteler, Martijn Oppers, Jan de Kleijn,
Sjoerd Schreuder, Hans van der Weide, Paula Spil
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4. Cursus en opleiding

4.1 Beginnerscursus
Fysieke cursussen waren afgelopen seizoen niet mogelijk, maar er is wel een mooi online
alternatief op poten gezet, Bridge in een maand. Dit is een landelijke online cursus die wordt
georganiseerd door de gezamenlijke studentenbridgeverengingen. Voor slechts 15,- kunnen
jongeren zowel bridge leren als sociale contacten leggen in coronatijd.
Om de mogelijkheid tot deelname te vergroten, wordt er elke twee maanden, op zowel de
woensdag- als de donderdagavond (van 20:00 tot +- 22:30), een cursus gegeven. De duur van
de cursus is vier weken en wordt gegeven via Zoom. Oefenen gebeurde aanvankelijk op
StepBridge, maar later is overgestapt op Bridge Base Online. In het begin was de animo zo
groot, dat er maar liefst vier parallelle cursussen werden gegeven. Inmiddels zijn er 15
cursussen afgerond, waaraan in totaal zo’n 140 studenten (en mensen die net iets ouder zijn)
hebben deelgenomen. Vanuit US Uil waren Yke, Stef en Merel de cursusleiders. Daarnaast
zijn er ook veel tafelbegeleiders nodig; voor een groot deel kwamen zij van onze club: Juliet,
Sicco, Stefan, Paulus, Josefien, Eddo, Carla, Jolanda, Pjotr en Malou hebben hieraan
meegeholpen, waarvoor dank! Uiteraard zit er ook een kostenplaatje aan. Hierbij willen we
Herman Drenkelfoort en Anton Hiemstra hartelijk bedanken voor hun genereuze sponsoring
van elk 750,-.
Veel cursisten spelen inmiddels op studentenclubs door het hele land, waaronder bij US
Uil. Dit seizoen wordt daarom geprobeerd aan dit initiatief een vervolg te gegeven. Wil je
meer weten over de online cursussen, kijk dan op https://studentenbridge.nl. Ook is er een
nieuwsbrief, waarvoor je je kan aanmelden bij http://eepurl.com/hEE-i5.
4.2 Vervolgcursus
Voor de ex-cursisten en andere geïnteresseerden worden er voorafgaand aan de clubavond
vervolglessen gegeven door (met name) Yke. Afgelopen seizoen was het grotendeels niet
mogelijk om dit fysiek te doen, maar de draad is online opgepakt via in eerste instantie
Discord en later Zoom. Dit jaar hopen we dat de lessen in het Witte Huis gegeven kunnen
worden, maar zo niet, dan vinden er weer online lessen via Zoom plaats. Wil je hieraan
meedoen, geef dan even je telefoon door om de wekelijkse links te ontvangen via een
Whatsappgroep.

5. Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag wordt separaat aangeboden en tijdens de jaarlijkse ALV toegelicht
door de penningmeester.
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