
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2010-2011 
 
 
Datum: 27 september 2011 

Locatie: Witte Huis 
 
Aanwezig:  
 
Bestuursleden: Yke Smit (voorzitter), Richard Casius (secretaris/vicevoorzitter), Coen Castricum (penningmeester), 
Roland Verdonk (wedstrijdleider), Jan de Kleijn, Merel van Looi.  
 
Overige leden: Niels Bakker, Jeroen Bakker, Guido Bakker, Remko Bom, Judith Breteler, Doris van Delft, Ardy van Driel, 
Ellen Goudsmit, Rudolf van der Heide, Mascha Honsbeek, Sander Jansen, Christene Karman, Niels de Keyzer, Jan de 
Kleijn, Els Kroon, Lothar Kuijper, Daniel Nieland, Goan Oei, Martijn Oppers, Maria Pel, Milan Ramer, Sjoerd Schreuder, 
Anna Servatius, Jan Willem van Spijker, Gerard Wagemakers, Anton Witzen. 
 
Niet aanwezig, maar wel een volmacht om te stemmen aan een van de aanwezigen gegeven: Lotte Akvelt, Marije 
Bierenbroodspot, Pieter van Boven, Yvon Fris, Dick de Gilder, Bart van Goudoever, Karel van Gussenhoven, Andreas de 
Haas, Paul Hulst, Arjan de Jong, Wim Keuper, Vincent Koelemij, René Valkering. 

  
 
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. Fusie / statuten 

5. Mededelingen 

6. Algemeen jaarverslag 

7. Financieel jaarverslag 

8. Bestuur 

9. Nieuwe seizoen 

10. WVTTK 

11. Rondvraag 

12. Stemming Statuten 

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

jaarverslag, het financieel jaarverslag, de beoogde statuten, de notulen van de vorige ALV en de 

agenda van de huidige ALV) zijn in veelvoud aanwezig en worden rondgedeeld. 

 

3. Notulen vorige ALV 

 
De notulen van de vorige ALV d.d. 25 januari 2011 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Fusie en statuten 
 
De voorzitter legt in het kort de stand van zaken uit rond het samengaan van US en Schoppen Uil en 

de gang van zaken tijdens deze vergadering. Het dopeneren van deze statuten bij de notaris is de 



laatste formaliteit om het proces af te ronden. We beginnen met het bespreken van de statuten. De 

stemming m.b.t. het goedkeuren van de statuten (en het verlenen van toestemming aan Yke om 

deze statuten bij de notaris te deponeren) zal aan het eind van de vergadering plaatsvinden, zodat 

de leden die wat later aanschuiven (Ellen, Mascha) ook kunnen meestemmen. 

 Bij de bespreking van de statuten vraagt Gerard zich af wat het überhaupt voor zin heeft om 

deze te deponeren bij de notaris. Roland legt uit dat er wel wat voordelen zijn. Het belangrijkste is dat 

dit verplicht is voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zonder het deponeren van 

statuten bij de notaris kun je wel een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn, maar dan zijn 

de bestuurders geldelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging.  

 Anderen vragen zich af waarom we niet gewoon de huidige statuten behouden. Op verzoek van 

Goan legt Richard in het kort aan iedereen uit wat hij per e-mail aan hem heeft uitgelegd. Enkele 

jaren geleden zijn alle leden van Schoppen Uil opgegaan in US (officieel fuseren bleek vrij prijzig). 

Beide verenigingen hadden statuten en deze moesten dusdanig worden samengesmolten, dat ze 

voor iedereen acceptabel waren. Zo kende US het concept ereleden en een ballotagecommissie, i.t.t. 

Schoppen Uil. In de nieuwe statuten is de ballotagecommissie geschrapt, en zijn de concepten 

ereleden en leden van verdiensten formeel omschreven. Verder is in de nieuwe statuten opgenomen 

dat het vermogen bij opheffen van de club moet worden besteed aan het bevorderen van 

jongerenbridge. Ander punt is dat de statuten van US (i.t.t. die van Schoppen Uil) nooit officieel 

gedeponeerd zijn (US staat nu ingeschreven bij de KvK als vereniging met beperkte 

rechtsbevoegdheid). De nieuwe statuten zullen zoals gezegd wel gedeponeerd worden bij de notaris. 

Sjoerd geeft nog aan dat het schrappen van een ballotagecommissie in de statuten destijds een 

voorwaarde was van veel leden van Schoppen Uil bij het samengaan met US. 

 

5. Mededelingen 
 
Behoudens reclame en berichten die al via e-mail zijn verspreid, is er alleen een verzoek van Dombo 

binnengekomen om gezamenlijk een drive met de cursisten van beide verenigingen te organiseren. 

Uiteraard willen we van harte meewerken aan dit uitstekende initiatief. De zaal is ook positief en het 

roept de vraag op hoe het in het algemeen gesteld is met de samenwerking tussen de studenten-

verenigingen (Dombo, APIH, en US Uil). Tijdens de aankomende drive kunnen we de banden mooi 

weer aantrekken. 

 Traditiegetrouw worden verscheidene mensen bedankt voor hun inzet en krijgen zij (indien 

aanwezig) een kleine attentie: Anton voor het dupliceren/arbitreren, Judith voor het organiseren van 

de zomerdrives, en Guido voor de nazorg aan de cursisten. De voorzitter bedankt Judith ook nog een 

keer voor de organisatie van het zeer geslaagde lustrumfeest en feliciteert (de niet aanwezige) Luc 

met het behalen van de 3e plaats bij de aspiranten op het WK-jeugd bij de paren. 



 

6. 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 geprint exemplaar aanwezig in de zaal. Vanwege de toch al lange 

vergadering worden er slechts twee puntjes uitgelicht. Ten eerste heeft de lichte stijging van het 

aantal leden zich ook dit jaar voortgezet (en zijn we het jaar financieel goed doorgekomen, zoals we 

straks van de penningmeester zullen horen). Ten twee hebben er dit jaar twee (verkorte) 

beginnerscursussen plaatsgevonden. De beginnerscursussen zijn van groot belang voor de aanwas 

van jonge leden en we streven ernaar om elk jaar twee cursussen te organiseren, één in het najaar 

en één in het voorjaar. Echter, het blijft lastig om voldoende cursisten te vinden; de voorzitter doet 

dan ook een dringende oproep aan alle leden om goed te blijven rondkijken en potentiële cursisten 

op onze beginnerscursus te attenderen. Informatie over de cursus is te vinden op onze website. 

 

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

penningmeester. Hij geeft aan dat er aan een echte balans gewerkt wordt, maar dat we het deze 

vergadering nog een keer moeten doen met een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Hierdoor 

lijkt het of we een fors verlies hebben geleden, maar dit verlies is fictief. Uit de toelichting blijkt o.a. 

dat er nog veel contributiegelden moeten binnenkomen. Ook is het lustrumfeest afgeboekt van de 

lopende rekening, hoewel hiervoor in het verleden geld opzij is gezet (op de spaarrekening). Het 

reële resultaat is dus een stuk positiever en als alle nog te ontvangen bedragen inderdaad 

binnenkomen, boeken we zelfs een kleine winst (rond de 100,-). De penningmeester concludeert dan 

ook dat we het jaar financieel gezien goed zijn doorgekomen. 

 Voor aanvang van de vergadering heeft de kascontrole plaatsgevonden (in de persoon van 

Willem Alink), en is de boekhouding goed bevonden. De voorzitter stelt derhalve voor de 

penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beheer, wat door de ALV wordt overgenomen. 

Gerard Wagemakers stelt zich beschikbaar om naast Willem Alink in de kascontrolecommissie plaats 

te nemen, en we benoemen (de niet aanwezige) Koos als reservelid. 

   

8. Bestuur 
 
We zijn nog steeds hard op zoek zijn naar jonge bestuurders. Naar aanleiding van een vraag uit de 

zaal met betrekking tot het (niet) openstaan van bestuurfuncties, delen de huidige bestuurders mee 

dat ze gaarne bereid zijn plaats te maken voor jongeren. Helaas heeft tot op heden niemand zich 

gemeld; het zittende bestuur stelt daarom voor nog een jaar in dezelfde samenstelling door te gaan: 

 

 

http://www.usuil.nl/


Yke Smit: voorzitter 

Richard Casius: secretaris en vicevoorzitter 

Coen Castricum: penningmeester 

Roland Verdonk: wedstrijdleider 

Jan de Kleijn: algemeen bestuurslid 

Merel van Looi: algemeen bestuurslid 
 
Uit een stemrondje blijkt dat de leden hiermee unaniem akkoord gaan. 

 

9. Nieuwe seizoen 
 

Roland deelt mee dat we voornemens zijn de individuele paren dit jaar van de agenda te halen; 

afgelopen jaar was de opkomst dusdanig slecht dat de tweede avond niet eens doorgang kon 

vinden. Als vervanging komt er misschien een Open Paren competitie, waarin iedereen zelf bepaalt 

met welke partner hij/zij speelt. 

 Verder overwegen we tijdens de zomerdrives Butler te gaan spelen, omdat dit voor de cursisten 

leuker is. Dit roept wat vragen op uit de zaal. Gaat dit om de hele zomer? Kunnen we niet af en toe 

paren spelen, bijvoorbeeld op elke eerste dinsdag van de maand? Hoe we een en ander precies in 

gaan vullen is nog niet bekend, maar Yke licht toe dat het voor een cursist niet erg bemoedigend is 

om het goede contract van 3SA uit te bieden en negen slagen te maken, om vervolgens een 0 terug 

te vinden op de scorelijst (omdat de rest van het veld een overslagje maakt). Christine geeft aan dat 

ze het er helemaal mee eens is dat we gehoor geven aan de wens van de cursisten. Een ander 

puntje m.b.t. de zomerdrives is de matige opkomst bij de finale. Roland stelt vast dat de animo in het 

weekend steevast erg laag is (dit jaar deden er slechts 8 paren mee). We denken er dan ook over 

om de finale voortaan te houden op een dinsdagavond, parallel aan het clublijntje. 

 Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de toelichting op de begroting, overweegt Themelion de 

sponsoring te beëindigen. We moeten wellicht dus op zoek naar een nieuwe sponsor. Yke vraagt 

aan een ieder om mee te denken en potentiële sponsors aan ons door te geven. 

 De afgelopen jaren hebben we meegedaan aan de bekertoernooien van de NBB, en wel aan de 

Hoofdklassebeker en de Elffersbeker. Roland meldt dat als we hiermee door willen gaan, we 

captains nodig hebben. De afgelopen vier jaar is Richard captain geweest van beide bekerteams, 

maar hij heeft aangegeven hier dit jaar geen tijd meer voor te hebben. De taak van de captain is 

voornamelijk om in overleg met de captain van de tegenstander een datum te bepalen, waarop beide 

clubs 12 man op de been kunnen brengen. Op die datum moet uiteraard ook een speellocatie en een 

wedstrijdleider beschikbaar zijn, dus hierover moet je even overleggen met het bestuur. Vooralsnog 

melden zich geen vrijwilligers. Half oktober sluit de inschrijving; als er tegen die tijd nog geen 

vrijwilligers zijn, doen we aankomend jaar niet mee. 



 

 Ten slotte vraagt Yke nog even aandacht voor de commissies. Formeel hebben we geen 

wervingscommissie, maar met name de ex-cursisten doen veel aan het promoten van de cursus in 

hun vriendenkring. In de praktijk zijn we dus met zijn allen de wervingscommissie. 

 We hebben wel een feestcommissie, bestaande uit Lothar en Koos. Geheel door toedoen van 

het bestuur zijn er nog geen activiteiten ontplooid, maar zodra de fusie helemaal rond is, willen we 

hier verandering in brengen. Eén idee is om een groot toernooi te organiseren. Dit kan van alles zijn; 

te denken valt aan een zomernachttoernooi of een kroegendrive. De vraag is natuurlijk waar, 

wanneer en hoe. Maria oppert om het gewoon in het Witte Huis te doen. In geval van een 

kroegendrive ligt dat wellicht wat lastig (Is er rond het Witte Huis wel een kroegendrive mogelijk, of 

moeten we dan uitwijken naar e.g. het centrum?). Milan noemt als tijdstip Koninginnedag. Hoe het 

ook zij, Lothar vraagt om versterking van de feestcommissie, vooral nu Koos enige tijd uit de roulatie 

is vanwege het kersverse vaderschap. Els meldt zich spontaan aan!  

 

10. WVTTK  
 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 

 

11. Rondvraag 
 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

12. Stemming statuten  

 
Ietwat eerder dan gepland (de laatkomers zijn eerder dan verwacht), gaan we direct door met de 

stemming aangaande de nieuwe statuten. Richard legt in het kort uit hoe de stemming in zijn werk 

gaat. Eerst stemmen alle 32 aanwezigen voor zichzelf over het al dan niet goedkeuren van de 

nieuwe statuten. Vervolgens stemmen alle aanwezigen of ze ermee akkoord gaan dat Yke de 

statuten namens de club bij de notaris deponeert. Daarna volgen we dezelfde procedure voor de 

mensen die een volmacht hebben ingeleverd om te mogen stemmen namens een ander. Dit zijn er 

13, te weten: Coen, Jan, Martijn, Merel, Niels B., Niels K., Remko, Richard, Roland, Sander, Sjoerd, 

Walter en Yke. Zij stemmen voor resp. Marije, Arjan, Andreas, Lotte, Bart, Yvon, Paul, Rene, Wim, 

Karel, Pieter, Dick en Vincent.  

 In het eerste stemrondje gaat het om het al dan niet goedkeuren van de nieuwe statuten. Guido 

twijfelt nog even of hij principieel tegen moet stemmen, maar deze zaak krijgt zelfs zijn goedkeuring: 

alle 32 aanwezigen keuren de nieuwe statuten goed! In het tweede stemrondje vragen we aan een 

ieder of hij/zij ermee akkoord gaat dat Yke de voornoemde statuten bij de notaris deponeert. 

Opnieuw stemt iedereen voor. Vervolgens worden de vragen herhaald aan de 13 mensen die een 

volmacht hebben om voor een ander te stemmen; deze keer stemmen zij namens hen. Ook nu is de 



uitslag unaniem: Alle 13 volmachtgevers keuren de nieuwe statuten goed en verlenen toestemming 

aan Yke om deze statuten bij de notaris te deponeren. 

  Al met al hebben 45 van de 78 leden hun stem uitgebracht. Ten aanzien van zowel het 

goedkeuren van de nieuwe statuten als het verlenen van toestemming aan Yke om deze statuten bij 

de notaris te deponeren, hebben 45 mensen voor gestemd, 0 tegen, 0 blanco en waren er geen 

onthoudingen.  

 

 

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

 

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil, 

 

Richard Casius (secretaris) 

 


