
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2009 
 
 
Datum: 22 december 2009 
Locatie: Witte Huis 
 
Aanwezig:  
 
Bestuursleden: Yke (voorzitter), Richard (secretaris/vicevoorzitter), Jochem (penningmeester), 
Roland, Jan, Merel. 
Overige leden/vrienden: Andreas, Anna (later), Anneke, Anton, Ardi, Christine, Coen, Jan Willem, 
Jeroen, Judith, Koos, Luc, Maria, Marije (later), Mathilde, Niels K. Niels B., Nienke, Nilai, Paula, 
Peter, Rudolf, Sjoerd.  
Aan de bar: Arno, Daniel, Don, Guido. 
 
  
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19:35 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. 
 
 
3. Notulen vorige ALV 
 
De notulen van de vorige ALV d.d. 16 december 2008 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4. Mededelingen 
 
Voor zover het bestuur denkt dat ingekomen stukken interessant zijn voor de leden, worden deze in de 
loop van het jaar verspreid via e-mail en/of de website; op deze ALV is er niets extra’s te melden. 
Verscheidene mensen worden bedankt voor hun diensten en krijgen (indien aanwezig) een kleine 
attentie, o.a. Anton voor het dupliceren/arbitreren en Judith voor het organiseren van de zomerdrives.  
 
 
 
 



5. Algemeen jaarverslag 
 
De voorzitter neemt het algemene jaarverslag van de secretaris door (voor de geïnteresseerden is er 
een kopie beschikbaar; ook is het volledige algemene jaarverslag na te lezen op de website 
(www.usuil.nl) onder het kopje bestuur). Het is een goed jaar geweest. De zomerdrives en de 
clubavond trekken aan, er komen mondjesmaat nieuwe jonge mensen bij en de financiële maatregelen 
hebben vruchten afgeworpen. Betreffende de fusie wordt gemeld dat de stukken bij de notaris liggen, 
maar deze heeft nog geen tijd gehad er naar te kijken; we zijn in afwachting van zijn reactie. Last but 
not least vertelt de voorzitter het een en ander over de zeer geslaagde beginnerscursus, hoe we ons 
best hebben gedaan cursisten te vinden (o.a. door middel van een advertentie die tegelijk met het 
bridgeblad van de NBB is verspreid in het district Amsterdam), de hieraan gekoppelde subsidies die 
zijn binnen gehaald (en zullen worden aangewend voor een nieuwe cursus) en worden cursusleider 
Guido en z’n assistentes (Paula, Meike, Ellen) hartelijk bedankt en voorzien van een flesje Prosecco 
(indien aanwezig).  
  
 
6. Financieel jaarverslag 
 
Het financiële jaarverslag, waarvan ook voor iedereen een kopie beschikbaar is, wordt toegelicht door 
de penningmeester. De kascontrolecommissie (Coen en Jan-Willem) heeft de boekhouding goed 
bevonden en stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beheer, wat door de ALV 
wordt overgenomen. Aangezien we dit jaar een aardige winst hebben geboekt (mede door de hoger 
dan ingeschatte inkomsten van de zomerdrives en het grote aantal cursisten) hoeft de contributie voor 
het komende jaar niet omhoog. Ook met de huidige contributie hebben we voor het komende seizoen 
een sluitende begroting. Sjoerd geeft aan dat er verbeterpunten zijn in de opmaak van een financiële 
begroting en wil eventueel wel helpen om volgend jaar een “echte” balansrekening op te stellen. We 
weten hem ook te strikken om tot de kascontrole commissie toe te treden, en hierbij krijgt hij hulp van 
Koos. Jan-Willem krijgt zo eindelijk een jaartje rust. 
 
 
7. Bestuur 
 
Wegens verhuizing naar Zwitserland treedt Jochem af als penningmeester. Coen is bereid gevonden 
zijn taken over te nemen. Enkele maanden geleden is Jochem al vertrokken en met goedkeuring van 
de leden heeft Coen toen al de lopende zaken overgenomen. Met unanieme goedkeuring van de ALV 
wordt Coen vanaf vandaag ook formeel de nieuwe penningmeester en neemt hij de plaats van Jochem 
achter de tafel in. Er is nog geen nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap, maar gelukkig is Yke 
bereid nog een jaartje door te gaan. Ook de overige bestuursleden blijven aan, waarmee de 
bestuurssamenstelling voor 2009-2010 er als volgt uitziet: 
 
Yke Smit, interim voorzitter 
Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter 
Coen Castricum, penningmeester 
Roland Verdonk, wedstrijdleider 
Jan de Kleijn, algemeen bestuurslid 
Merel van Looi, algemeen bestuurslid 
 
  
8. Nieuwe seizoen 
 
Yke geeft de kersverse penningmeester het woord om nog even in het kort de (sluitende!) begroting 
voor het komende seizoen toe te lichten.  
 Vervolgens deelt Roland in de hoedanigheid van wedstrijdleider de agenda voor de komende 
periode uit en krijgt hij het woord om aan te geven hoe de clubavonden en de zomerdrives 
aantrekkelijker gemaakt zouden kunnen worden. De invoering van meesterpunten is wellicht een 



goede maatregel. Het is niet duur (ongeveer 5 cent per persoon per avond) en de toekenning gaat 
volledig automatisch met het rekenprogramma van de NBB (dat we nu al gebruiken). Behalve dat dit 
mensen van buitenaf kan aantrekken, wil het district ook graag dat de Amsterdamse clubs 
meesterpunten gaan invoeren. Het geval wil dat we anders qua rating achterblijven bij de rest van 
Nederland, wat ten koste gaat van het aantal viertallenplaatsen in de landelijke competities. De ALV 
stemt in met de invoering van de meesterpunten. Vervolgens zwengelt Roland de discussie aan met 
betrekking tot clubactiviteiten. Een van de problemen is dat de individuele paren niet door iedereen 
wordt gewaardeerd, maar door sommigen juist weer heel erg. De vraag is of het individuele 
parenkampioenschap moet worden gehandhaafd zoals het was (drie avonden waarvan je minimaal 
twee keer moet meespelen, waaronder de laatste avond, om in de eindrangschikking te komen), het 
moet worden aangepast (opkomstplicht, minder avonden), of moet worden vervangen door een 
parenkampioenschap met vaste partnerships. De meerderheid van de aanwezigen wil aankomend jaar 
nog wel een individuele parencompetitie houden, maar deze inkorten tot twee avonden (waarbij 
iedereen beide avonden moet meespelen om in de einduitslag voor te komen). Tijdens de volgende 
ALV zullen we evalueren hoe dit bij een ieder bevallen is.  
 Yke geeft aan dat we voornemens zijn ook aankomend seizoen weer een beginnerscursus te 
organiseren. Voor de huidige cursisten (en anderen) willen we kijken of we een vervolg kunnen 
aanbieden in de vorm van thema-uurtjes voorafgaand aan de clubavond. 
 Ten slotte meldt Yke dat aankomend seizoen een lustrumjaar is. Wat willen we hiermee doen? 
Willen we een feest organiseren? Er zijn verschillende opties: een dinsdagavond of in het weekend, 
met of zonder oud-leden, etc. We hebben twee jaar lang 750,- gereserveerd en er is dus minimaal 
1500,- om iets leuks te doen. Voorwaarde van het bestuur is dat zo’n feest grotendeels door de leden 
wordt georganiseerd. De meerderheid van de aanwezigen stemt voor een lustrumfeest. Judith biedt 
aan het voortouw te nemen in de lustrumcommissie en Luc is bereid haar te helpen.  
 
 
9. WVTTK  
 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 
 
 
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) 


