Jongeren Bridgevereniging US Uil
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2011-2012
Datum: 25 september 2012
Locatie: Witte Huis
Aanwezig:
Bestuursleden: Yke Smit (voorzitter), Richard Casius (secretaris/vicevoorzitter), Coen Castricum (penningmeester),
Roland Verdonk (wedstrijdleider), Jan de Kleijn (algemeen bestuurslid)
Overige leden: Niels de Keijzer, Emma de Ruiter, Doris van Delft, Merel Bruijnsteen, Gerard Wagemakers, Arjan de
Jong, Stef Meijer, Judith Breteler.
Later aangeschoven: Mascha Honsbeek, Niels Bakker, Martijn Oppers, Eddo van den Boom, Faan Langelaan, Nienke
Vakhoff, Maria Pel, Ellen Goudsmit, Guido Bakker, Merel van Looi, Jan Willem Spijker, Ron Stoop, Milan Ramer, Rik
Voorter, Carla Groenland, Ardy van Driel.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:35 en heet iedereen van harte welkom.

2. Agenda
1. Opening

7. Financieel jaarverslag

2. Agenda

8. Bestuur

3. Notulen vorige ALV

9. Nieuwe seizoen

4. Fusie

10. WVTTK

5. Mededelingen

11. Rondvraag

6. Algemeen jaarverslag
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De stukken voor de vergadering (te weten het algemeen
jaarverslag, het financieel jaarverslag, 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. 27 september 2011 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Fusie
De fusie is geheel afgerond. SchoppenUil is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en US
Amsterdam en SchoppenUil gaan nu formeel als Jongeren Bridgevereniging US Uil door het leven.
De nieuwe statuten zijn bij de notaris gedeponeerd (Zwart en Hoevenaars Netwerk Notarissen) en de
nieuwe vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

5. Mededelingen
Anton wordt bedankt voor het dupliceren.

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 aantal geprinte exemplaren aanwezig in de zaal. Yke neemt het verslag in
vogelvlucht door. Wat opvalt, is dat we afgelopen seizoen niet mee hebben gedaan aan de
bekerwedstrijden van de bond, omdat niemand zich heeft aangemeld als captain. Judith wil deze
taak wel op zich nemen dit seizoen, dus gaan we ons weer inschrijven voor zowel de
Hoofdklassebeker als de Elffersbeker.

7. Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag, waarvan voor iedereen een kopie beschikbaar is, wordt toegelicht door de
penningmeester. Door tegenvallende contributie-inkomsten en het schrappen van de ledenbijdrage
aan de zomerdrives hebben we minder inkomsten dan vorige jaren. Onder andere omdat er nog
geen rekening servicekosten is binnengekomen, valt het netto resultaat toch iets positief uit. Echter,
aangezien aan de uitgavenkant niet veel meer kan worden bezuinigd, is de begroting voor volgend
seizoen niet sluitend. Als er geen verbetering komt aan de inkomstenkant, zullen we op de volgende
ALV wellicht een contributieverhoging moeten voorstellen.
Wat betreft de winst- en verliesrekening vraagt Gerard zich af wat de post “vrienden” inhoudt.
Het bestuur legt uit dat we naast het gewone lidmaatschap ook een vriendenlidmaatschap kennen,
wat iets voordeliger is maar ook beperktere rechten geeft.
De kascontrolecommissie (in de persoon van Koos van Driel) heeft de boekhouding goed
bevonden en de voorzitter stelt derhalve voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde
beheer, wat door de ALV wordt overgenomen. Gerard Wagemakers en Mascha Honsbeek zullen
aankomend jaar de kascontrolecommissie vormen.

8. Bestuur
Jan de Kleijn en Merel van Looi treden uit het bestuur om plaats te maken voor twee nieuwe
jeugdleden, te weten Sander Jansen en Merel Bruijnsteen. De ALV gaat hiermee volmondig akkoord.
Jan en Merel van Looi worden bedankt voor hun werk voor de club en Sander en Merel worden van
harte welkom geheten. Voor het seizoen 2012/2013 ziet het bestuur er nu als volgt uit:

Yke Smit: voorzitter
Richard Casius: secretaris en vicevoorzitter
Coen Castricum: penningmeester
Roland Verdonk: wedstrijdleider
Merel Bruijnsteen: algemeen bestuurslid
Sander Jansen: algemeen bestuurslid

9. Nieuwe seizoen
Roland deelt mee dat we ook dit jaar weer voornamelijk butler zullen spelen, maar ook iets vaker
paren; dit naar aanleiding van geluiden vanuit de club. De Open Paren competitie, vorig jaar als proef
in het leven geroepen ter vervanging van de Individuele Paren competitie, blijft. De nieuwe opzet van
de zomerdrives (gratis voor leden, de winnaars plaatsen zich, finale op een dinsdag) blijft ook (maar
wellicht wordt er af en toe paren gespeeld in plaats van butler). Judith merkt op dat in Het Paard
tegenwoordig niet alleen schaakartikelen, maar ook leuke bridgeartikelen voor e.g. de zomerdrives
kunnen worden gekocht. Roland was hiervan al op de hoogte (en had daar zelfs al een en ander
gekocht voor de finale van de zomerdrives), maar wellicht is dit een handige tip voor anderen!
Yke deelt mee dat er weer een toernooitje in het verschiet ligt met als primair doel dat de
jeugdleden van verschillende verenigingen elkaar tegenkomen. Er lijkt wel animo voor. Hij gaat
mensen persoonlijk benaderen.

10. WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.

11. Rondvraag
Judith bedankt Roland voor zijn inzet als wedstrijdleider en het organiseren van het lijntje, en Yke
voor zijn inzet m.b.t. de begeleiding van de cursisten.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en beëindigt de vergadering om 19:59.

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil,

Richard Casius (secretaris)

