
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013-2014 
 
 
Datum: 21 Oktober 2014 

Locatie: Witte Huis 
 
Aanwezig:  
 
Bestuursleden: Yke Smit (voorzitter), Richard Casius (secretaris/vicevoorzitter), Coen Castricum (penningmeester), 
Roland Verdonk (wedstrijdleider), Merel Bruijnsteen (algemeen bestuurslid) 
 
Overige leden/vrienden: Judith Breteler, Martijn Oppers, Jan de Kleijn, Eddo van den Boom, Hans van der Weide, Paul 
de Beer, Doris van Delft, Wim Keuper, Iris van de Laar, Guido Bakker, Ardy van Driel, Anton Witzen, Jeroen Bakker, 
Niels Bakker, Jan Willem van Spijker, Carla Groenland, Stef Meijer, Joost Texeira de Mattos, Peter Ritmeester, Jeroen 
Wieland, Hans Bruijnsteen, Henk de Boom 
 
Afwezig met kennisgeving: Sander Jansen, Maria Pel 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 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 / Rondvraag 

10. Sluiting 

 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda en het financieel jaarverslag zijn in veelvoud 

aanwezig. Het algemene jaarverslag en de notulen van de vorige ALV zijn reeds gepubliceerd op het 

internet (enkele inkijkexemplaren zijn aanwezig). 

 

3. Notulen vorige ALV 
 
De notulen van de vorige ALV d.d. 24 september 2013 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 
 
Anton wordt bedankt voor het dupliceren en Judith voor haar rol als captain van het HK bekerteam. 

Yke vertelt het een en ander over de (sportieve) activiteiten van de ex-cursisten en geeft aan dat het 

lastig blijft om nieuwe cursisten te werven. Afgelopen seizoen is er slechts één beginnerscursus 

gegeven wegens gebrek aan belangstelling. Guido vraagt of de cursus eerder kan worden 

aangekondigd (één cursus in maart,  één in september en dan minimaal twee maanden van tevoren 



aankondigen). Peter vraagt of de cursus uitsluitend voor studenten is; de cursus staat open voor alle 

jongeren, maar gegeven de duur van de cursus ligt het tempo wel vrij hoog. 

 

5. Algemeen jaarverslag 
 
Het algemene jaarverslag is na te lezen op de website (www.usuil.nl) onder het kopje bestuur. Het 

woord gaat naar de penningmeester. 

 

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

penningmeester. Belangrijkste conclusie is dat we dit jaar een summier verlies hebben geleden. 

Mascha heeft de kascontrole gedaan. De uitgaven klopten en aan de inkomstenkant heeft ze nog 

een extra tientje becijferd. Joost geeft aan dat de realisatie niet helemaal strookt met het vermogen: 

de gezamenlijke rekeningen zijn wat harder achteruitgegaan dan het verlies doet vermoeden. Judith 

vraagt of we niet over moeten gaan op een lopende rekening met rente. De rente daarop is echter zo 

laag, dat dit niet de moeite waard lijkt. Vrijwel al ons kapitaal staat bovendien op een spaarrekening, 

waarop we al een kleine rente krijgen. Judith geeft aan dat deze rente eigenlijk op de realisatie 

vermeld zou moeten worden. Jan vraagt of we B.T.W. betalen over de zaalhuur, maar dat is niet het 

geval. Ten slotte wordt meegedeeld dat er een zeer grote kans is dat we aankomend jaar vanuit de 

NBB een subsidie krijgen voor jeugdbridge (700,-), een subsidie die misschien zelfs een structureel  

karakter krijgt! De contributie voor aankomend jaar blijft gelijk. 

 

7. Bestuur 
 
In verband met een tijdelijk vertrek naar het buitenland verlaat Sander Jansen het bestuur. Gelukkig 

hebben we snel een jeugdige vervanger kunnen vinden. Met unanieme instemming van de ALV zal 

Eddo van den Boom zijn taken overnemen. Voor het seizoen 2014/2015 ziet het bestuur er derhalve 

als volgt uit:  

 

Yke Smit: voorzitter 

Richard Casius: secretaris en vicevoorzitter 

Coen Castricum: penningmeester 

Roland Verdonk: wedstrijdleider 

Merel Bruijnsteen: algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider 

Eddo ven den Boom: algemeen bestuurslid 
 
 



8. Nieuwe seizoen 
 
Roland deelt mee dat we dit jaar eenmaal per maand paren zullen spelen op de clubavond, dat 

Judith wederom bereid is een bekerteam onder haar hoede te nemen en dat we de vorig jaar 

ingeslagen weg m.b.t. de zomerdrives voortzetten: In de maanden juni, juli en augustus spelen we 

zomerdrives, die gratis toegankelijk zijn voor alle leden/vrienden. Voor de winnaars is er een fles 

wijn. Het beste nog niet geplaatste paar plaatst zich voor de finale, welke op de 1e dinsdag van 

september wordt gehouden. Ook vermeldenswaardig is dat we vorige week zaterdag in het Witte 

Huis een clash met Dombo en APIH hebben gehouden, waaraan twee cursisten meededen. 

 De feestcommissie (bestaande uit Lothar en Els) is gehalveerd omdat Els (na te zijn bevallen 

van haar eerste kindje!) geen lid meer is. We doen een oproep voor nieuwe leden, maar niemand 

biedt zich direct aan. Aankomend jaar is een lustrumjaar, dus we zijn ook op zoek naar leden die een 

lustrumcommissie willen vormen om, naar eigen goeddunken, iets te organiseren. Al snel zijn Judith, 

Joost en Doris bereid dit op zich te nemen, waarvoor hulde! Coen geeft aan dat we uit de clubkas 

ongeveer 500,- kunnen betrekken. Eventuele meerkosten moeten worden verhaald op de 

deelnemers (of anderszins worden bekostigd). 

 

9. WVTTK / Rondvraag 
 
Richard geeft aan dat we nog geen nieuwe kascommissie hebben aangesteld. Dit wordt direct 

hersteld. Claus en Henk Bruijnsteen bieden zich aan, en Mascha blijft nog een jaartje reservelid. 

 

10. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en beëindigt de vergadering om 20:01. 

 

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil, 

 

Richard Casius (secretaris) 


