
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2009-2010 
 

Datum: 25 januari 2011 

Locatie: Witte Huis 

 

Aanwezig:  

 

Bestuursleden: Yke (voorzitter), Richard (secretaris/vicevoorzitter), Coen (penningmeester), 

Roland (wedstrijdleider), Merel. Afwezig met afmelding: Jan. 

Overige leden: Andreas, Anna, Anton, Daniel, Dick, Doris, Emma, Frank, Guido, Koos, Luc, Niels 

K., Lothar, Nienke, Patrice, Paul, Willem. Later: Ellen, Jeroen, Niel B., Sietske. 

  

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19:40 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. Fusie 

9. Nieuwe seizoen 

10. WVTTK 

11. Rondvraag 

 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 

 

3. Notulen vorige ALV 

 

De notulen van de vorige ALV d.d. 22 december 2009 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Mededelingen 
 

Verscheidene mensen worden bedankt voor hun inzet en krijgen (indien aanwezig) een kleine 

attentie, o.a. Anton voor het dupliceren/arbitreren, Judith voor het organiseren van de zomerdrives, 

Patrice & Jojanneke voor het organiseren van de Nieuwjaarsdrive en Guido voor de nazorg aan de 

oud-cursisten. 

 

 

5. Algemeen jaarverslag 

 

De voorzitter neemt het algemene jaarverslag van de secretaris door (het volledige algemene 

jaarverslag is na te lezen op de website (www.usuil.nl) onder het kopje bestuur). De stijgende lijn 

zet zich voort. Het ledental is licht toegenomen, de gemiddelde leeftijd is iets gedaald, en de 

opkomst op de clubavond en op de zomerdrives is toegenomen. Minpuntje is dat het in het seizoen 

2009-2010 net niet is gelukt een beginnerscursus van de grond te krijgen (maar gelukkig zijn we 

het nieuwe seizoen wel meteen begonnen met een zeer geslaagde cursus). Helaas is ook de fusie 

nog niet rond; hier wordt later in de vergadering op in gegaan. 



6. Financieel jaarverslag 
 

Het financiële jaarverslag, waarvan ook voor iedereen een kopie beschikbaar is, wordt toegelicht 

door de penningmeester. Hoewel “de balans” laat zien dat we een behoorlijk verlies hebben geleden, 

legt de penningmeester uit dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door het feit dat veel contributies 

pas zijn binnengekomen na afsluiting van het boekjaar. In de praktijk hebben we over het boekjaar 

2009-2010 eigenlijk winst gedraaid. De begroting voor het volgende jaar is sluitend. De te laat 

binnengekomen bedragen over 2009-2010 worden aangewend om de kosten van het lustrumfeest in 

december 2010 te bekostigen, zodat hiervoor niet de spaarrekening hoeft te worden aangesproken. 

Zoals ook Sjoerd vorig jaar al aangaf, deelt Willem mee dat onze manier van boekhouden wat te 

simplistisch is; door alleen de in- en uitkomsten bij te houden in plaats van een echte 

balansrekening op te stellen, zijn de resultaten weinig inzichtelijk. De penningmeester geeft 

ruiterlijk toe dat dit inderdaad het geval is, maar is ook van mening dat het wat hem betreft wel 

voldoet voor een kleine vereniging (en we het ook nooit anders gedaan hebben). Willem biedt aan 

het komende jaar te helpen bij het opstellen van een echte balansrekening; hij heeft hier als 

oud-penningmeester van 2Klaveren ervaring mee. De kascontrolecommissie (o.l.v. Koos) heeft de 

boekhouding goed bevonden en stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde 

beheer, wat door de ALV wordt overgenomen. Koos is bereid nog een jaar in de kascommissie 

plaats te nemen; Willem wil hem wel terzijde staan.   

 

 

7. Bestuur 
 

Het huidige bestuur wil nog wel een jaar doorgaan. Desalniettemin benadrukt de voorzitter dat we 

hard op zoek zijn naar jonge bestuurders en dat de huidige lichting gaarne bereid is haar plaats af te 

staan als er vrijwilligers zijn. Immers, als we een jonge vereniging willen zijn, moeten we dat ook 

in het bestuur uitdragen. Vooralsnog meldt niemand zich aan (maar we zullen blijven aandringen!), 

zodat het bestuur ongewijzigd aanblijft: 

 
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. Fusie 
 

Helaas is de “fusie” (technisch gezien betreft het geen fusie, maar het overstappen van alle leden  

van Schoppen Uil naar US, tezamen met het vastleggen van nieuwe staturen) nog niet rond. De 

notaris had enerzijds wat nadere informatie nodig en anderzijds nog wat suggesties voor 

verbeteringen. Verder is het voor het afronden van het proces vereist dat de volledige statuten tijdig 

aan de leden worden voorgelegd, waarna ze in een ALV door minimaal tweederde van de 

aanwezigen worden goedgekeurd. Over enige tijd zullen we de statuten dan ook via e-mail 

verspreiden en een korte ALV uitschrijven waarin ieder lid zijn of haar voor- of tegenstem bekend 

kan maken. 

 

 



9. Nieuwe seizoen 
 

Yke deelt mee er naar aanleiding van de vorige ALV al enige tijd meesterpunten worden uitgedeeld 

op de clubavond en dat we daarmee door willen gaan. Koos vraagt zich af of meer clubs dat doen in 

Amsterdam. Roland bevestigt dat veel clubs het inmiddels ingevoerd hebben en dat dit ook vanuit 

het district wordt aangemoedigd; de rating van spelers wordt bepaald door de behaalde 

meesterpunten en als Amsterdam achter blijft, gaat dit ten koste van het aantal divisieplaatsen in de 

viertallencompetitie dat aan het district wordt toegewezen.  

 Hoewel we afgelopen seizoen geen cursus hebben weten te organiseren, heeft er aan het begin 

van dit seizoen wel een geslaagde cursus plaatsgehad. De cursus is in een nieuw jasje gestoken en 

door Rosaline Barendregt ontwikkeld en verzorgd. Het grote verschil met voorheen is dat de cursus 

uit slechts zes lessen bestaat en heel praktisch van aard is. De cursisten waren erg enthousiast. Dit 

seizoen willen we nog een keer een cursus organiseren en Yke roept iedereen op om deelnemers te 

zoeken. Immers, zonder cursisten geen cursus. Hierop vraagt Andreas of er dan misschien wat meer 

informatie over de cursus beschikbaar kan komen (bijvoorbeeld op de website), omdat alleen de 

flyer wat mager is. We zullen hierover nadenken. Yke doet ook nog verwoede pogingen om de 

wervingscommissie nieuw leven in te blazen, maar dit heeft helaas geen succes.  

 Met de feestcommissie is er meer succes. Koos geeft in eerste instantie aan dat hij niet formeel 

in een feestcommissie wil plaatsnemen, maar wel zo nu en dan wil meedenken over leuke 

activiteiten. Yke geeft aan dat dit ook precies is waar het omgaat, en dat het zeker niet de bedoeling 

is dat de feestcommissie alles zelf gaat organiseren. Onder lichte aansporing van dezen en genen is 

er een feestcommissie geboren en vervolgens toont Lothar zich bereid om Koos bij te staan, zodat 

we nu een heuse tweekoppige feestcommissie hebben. 

   

 

10. WVTTK  
 

Er is verder niets ter tafel gekomen. 

 

 

11. Rondvraag 
 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en beëindigt de vergadering om 20:10. 

 

 

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil, 

 

Richard Casius (secretaris) 


