Jongeren Bridgevereniging US Uil

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2008
Datum: 16 december 2008
Locatie: Witte Huis
Aanwezig:
Bestuursleden: Marije (voorzitter), Richard (secretaris/vicevoorzitter), Lotte (penningmeester), Yke,
René (wedstrijdleider, enigszins verlaat), (Jan afwezig met afmelding).
Overige leden/vrienden: Andreas, Annelies, Anton, Coen, Dick, Flip, Jaap, Jan-Willem, Jochem,
Koos, Maria, Martijn, Merel, Pieter, Roland, Vincent (Yvon afwezig met afmelding).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:05 en heet iedereen van harte welkom.

2. Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Agenda
Notulen vorige ALV
Mededelingen
Algemeen jaarverslag
Financieel jaarverslag
Bestuur
Toelichting van de nieuwe voorzitter
Fusie
Commissies
Discussiepunten (o.a. continuïteit vereniging)
WVTTK
Rondvraag

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

3. Notulen vorige ALV
De notulen van de vorige ALV d.d. 11 september 2007 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
De volgende mensen worden bedankt en de meesten van hen hebben (indien aanwezig) een kleine
attentie in ontvangst mogen nemen: Roland (wedstrijdleiding), Anton (dupliceren, wedstrijdleiding),
Merel (organisatie lijntje), Martijn en Yvon (organisatie Generatiekloofdrive), Jochem (website),
Dominique (hosting website) Jan-Willem (kascontrolecommissie).
Het bestuur heeft van bridgevereniging Pegasus het verzoek binnen gekregen om de zaal te delen op
de dinsdagavond. Gezien het verschillende karakter van de clubs hebben we expliciet niet over een
fusie gesproken, maar alleen over zaaldeling en eventuele samenwerking. Desalniettemin hebben we
als bestuur, na uitgebreid overleg en informeel polsen van een aantal trouwe dinsdagavondbezoekers,
besloten het voorstel af te wijzen. Ondanks de voor de hand liggende financiële voordelen zijn wij van
mening dat het leeftijdsverschil en de omvang van Pegasus ons op de lange termijn niet gaat helpen
weer een gezonde Jongerenvereniging te worden, terwijl dat juist is wat de meeste leden willen
(gezien de uitkomst van een enquête eerder in het jaar). Richard heeft een brief geschreven naar
Pegasus waarin onze standpunten worden verwoord; deze brief is tijdens de ALV ter inzage
aangeboden; er zijn geen op- of aanmerkingen over gemaakt.
De voorzitter meldt dat het bestuur Meike Wortel graag wil voordragen als erelid. Meike werd al op
jonge leeftijd lid van US en heeft binnen het bestuur enkele jaren de functie van secretaris vervuld.
Inmiddels heeft zij, nog steeds jong, al veel zeer aansprekende bridgeprestaties geleverd die
nauwelijks toelichting behoeven. Yke probeert het toch: Europees kampioen damesviertallen,
Europees kampioen junioren, wereldkampioen studentenviertallen… Dat is natuurlijk een prachtig
affiche voor een Jongerenclub! De vergadering gaat dan ook unaniem akkoord.
Ook wil het bestuur nog iemand anders voordragen voor een “eervolle positie.” Omdat de persoon in
kwestie nog onderweg is, besluiten we deze voordracht uit te stellen tot agendapunt 7.

5. Algemeen jaarverslag
Het algemene jaarverslag van de secretaris wordt in vogelvlucht doorgenomen door de voorzitter.
Voor alle geïnteresseerden is een kopie beschikbaar; ook is het volledige jaarverslag na te lezen op de
website (www.usuil.nl) onder het kopje bestuur. Een belangrijk punt voor deze vergadering is de
uitkomst van een enquête die eerder dit jaar onder de leden werd gehouden. Daaruit bleek ondermeer
dat de meerderheid van de leden ervoor kiest in het Witte Huis te blijven en een verhoging van de
contributie geen bezwaar vindt; hier wordt tijdens het volgende agendapunt verder op ingegaan. Uit
overleg met de verhuurder van het Witte Huis is vervolgens gebleken dat hij alle begrip heeft voor
onze situatie en bereid is ons de komende jaren te steunen. Een ander belangrijk punt voor deze
vergadering is de bestuurssamenstelling; hierop komen we terug tijdens agendapunt 7.

6. Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag, waarvan ook voor iedereen een kopie beschikbaar is, wordt toegelicht door
de penningmeester. Op een vraag uit de zaal m.b.t. de aanzienlijk hoger dan begrote afdracht aan de
NBB, antwoordt de penningmeester dat dit gewoon wordt veroorzaakt door een foutje van haarzelf in
de begroting. Gegeven de negatieve begroting voor 2008-2009 en de resultaten van de in het vorige
agendapunt genoemde enquête, stelt het bestuur de volgende contributieverhoging voor: zowel de
contributie voor alle leden als de bijdrage voor vrienden wordt met 5,- verhoogd; het tarief voor de
clubavond voor niet-leden wordt met 0,50 verhoogd en het tarief voor de zomerdrives voor niet-leden
met 1,-. De vergadering neemt het voorstel over (één tegenstem, één blanco stem, één onthouding, en
de rest stemt voor). De kascontrolecommissie onder leiding van Jan-Willem heeft de boekhouding
goed bevonden en stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beheer, wat door de
ALV wordt overgenomen. Flip complimenteert de penningmeester voor het keurige werk.

7. Bestuur
Inmiddels is René Stienen, onze wedstrijdleider, aangeschoven achter de vergadertafel. René heeft te
kennen gegeven vanwege tijdgebrek zijn taken als wedstrijdleider te willen neerleggen en uit het
bestuur te willen treden. De voorzitter kondigt aan dat de overige bestuursleden hem willen
voordragen als ons eerste lid van verdienste, een concept dat in de nieuwe statuten is opgenomen om
mensen die buitengewoon waardevol zijn geweest voor de vereniging (of nog steeds zijn) op een
bijzondere manier te kunnen bedanken, zonder dat daar meteen een erelidmaatschap aan vastzit. René
verzet al sinds halverwege de jaren negentig veel werk als wedstrijdleider en bestuurslid (eerst voor
SchoppenUil en later, na het samengaan met US, voor US Uil), maar de laatste tijd bleek dit steeds
moeilijker te combineren met andere bezigheden. Annelies vraagt zich af waarom René niet ook
erelid kan worden. Marije legt uit dat we verhoudingsgewijs al heel veel ereleden hebben, dat hier in
het verleden wellicht wat te licht mee is omgesprongen en dat het bestuur, inclusief René, van mening
is dat we hier heel terughoudend in moeten zijn. De vergadering neemt het voorstel uiteindelijk
unaniem over, waarmee René het eerste lid van verdienste is van US Uil!
Lotte, wier driejaarstermijn als penningmeester erop zit, heeft te kennen niet voor een nieuwe termijn
te willen opgaan. De voorzitter bedankt René en Lotte voor hun inzet en met een kleine attentie
verlaten zij de vergadertafel. Al voor de ALV waren Roland en Jochem bereid gevonden de taken van
resp. René en Lotte over te nemen. De voorzitter stelt de vergadering dan ook voor hen als bestuurslid
te installeren. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen, waarop Roland en Jochem hun plaats achter
de vergadertafel innemen.
Richard, in de hoedanigheid van vicevoorzitter, neemt de virtuele hamer over om de vergadering mee
te delen dat Marije door studieverplichtingen helaas niet meer voldoende tijd heeft om haar functie als
voorzitter nog adequaat te kunnen uitoefenen, zodat zij het beter acht om ook het bestuur te verlaten.
Richard bedankt haar voor haar inzet, waarop ook zij met een kleine attentie de vergadertafel verruilt
voor de zaal. Richard meldt vervolgens dat we nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter die
enigszins bij het profiel van een Jongerenvereniging past en bij voorkeur regelmatig de clubavond
bezoekt. Yke heeft zich binnen het bestuur bereid verklaard om tijdelijk het voorzitterschap op zich te
nemen, om zo wat tijd te winnen voor een meer structurele oplossing. Bovendien is Merel vlak voor
de ALV bereid gevonden om Yke’s plaats als algemeen bestuurslid in te nemen. De vergadering gaat
hier unaniem mee akkoord, zodat de bestuurssamenstelling er vanaf heden als volgt uitziet:
Yke Smit, interim voorzitter
Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter
Jochem Snuverink, penningmeester
Roland Verdonk, wedstrijdleider
Jan de Kleijn, algemeen bestuurslid
Merel van Looi, algemeen bestuurslid

8. Toelichting van de nieuwe voorzitter
De nieuwe voorzitter neemt het woord. Hij zegt dat hij er zin in heeft. Hij weet niet hoe het zal gaan,
maar roemt het werk van de secretaris die veel werk op zich neemt, waardoor hij er veel vertrouwen
in heeft. Hij gaat z’n best doen om wat vaker op de clubavond te komen, zodat hij ook een
aanspreekpunt kan zijn. Als urgente taken noemt hij afronding van de fusie en ledenwerving.

9. Fusie
Er is een notaris gevonden die voor een schappelijke prijs de fusie tussen US en SchoppenUil formeel
wil afhandelen. Pas na deze ALV, waarin zojuist het bestuur van US Uil door de leden is bekrachtigd
(wat noodzakelijk is voor de formele afhandeling van de fusie), kan dit proces in gang worden gezet.

10. Commissies
Het bestuur heeft het soms behoorlijk druk. Bovendien is het goed voor het clubgevoel als er veel
leden bij het reilen en zeilen van de vereniging betrokken zijn. Het lijkt dan ook een goed idee om de
commissies die er in het verleden waren nieuw leven in te blazen, te beginnen met de feestcommissie
en de wervingscommissie. Ondanks een charmeoffensief van Yke wil nog niemand van de
aanwezigen zich committeren om in een van deze commissies plaats te nemen. Het bestuur zal in de
nabije toekomst een meer persoonlijke benadering proberen.

11. Discussiepunten (o.a. continuïteit vereniging)
Uit een enquête die eerder dit jaar via e-mail onder de leden is verspreid, blijkt dat de meerderheid in
het Witte Huis wil blijven. Ook willen velen graag het Jongerenkarakter behouden. Willen we als
vereniging een kans maken te overleven onder deze voorwaarden, dan zullen we heel snel actief aan
ledenwerving moeten gaan doen. Yke vraagt hoe de leden hierover denken. Wie heeft er ideeën?
Waar moeten we nieuwe (jonge) leden vandaan halen? Maria oppert dat er misschien bridgeles kan
worden gegeven op middelbare scholen. Is het een idee om contact te leggen met leraren op
Amsterdamse scholen? Ook zegt Maria dat er in het verleden succesvol is gelobbyd onder medische
studenten. Verder wordt een meer centrale locatie geopperd, maar een bezwaar hiervan is dat de
meerderheid van de leden vooralsnog in het Witte Huis wil blijven. Yke meldt dat het bestuur er in
ieder geval alles aan gaat doen om dit jaar weer een beginnerscursus in het Witte Huis te organiseren.

12. WVTTK
Er komt verder niets ter tafel.

13. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en beëindigt de vergadering om 20:15.

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil,
Richard Casius (secretaris)

