
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014-2015 
 
 
Datum: 27 oktober 2015 

Locatie: Witte Huis 
 
Aanwezig:  
 
Bestuursleden: Yke Smit (voorzitter), Richard Casius (secretaris/vicevoorzitter), Coen Castricum (penningmeester), 
Roland Verdonk (wedstrijdleider), Merel Bruijnsteen (algemeen bestuurslid/vicewedstrijdleider), Eddo van den Boom 
(algemeen bestuurslid) 
 
Overige leden/vrienden: Niels Bakker, Judith Breteler, Hans Bruijnsteen, Doris van Delft, Dick de Gilder, Jolanda Heijnen, 
Mascha Honsbeek, Stefan Kip, Martijn Oppers, Emma Ruiter, Paulus Schuckink Kool, Jan Willem van Spijker  
 

 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Agenda 
 
1. Opening 

2. Agenda 

3. Notulen vorige ALV 

4. Mededelingen 

5. Lustrum 

6. Algemeen jaarverslag 

7. Financieel jaarverslag 

8. Bestuur 

9. Nieuw seizoen 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

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

aanwezig. Het algemene jaarverslag en de notulen van de vorige ALV zijn te vinden op het internet 

(enkele inkijkexemplaren zijn aanwezig). 

 

3. Notulen vorige ALV 
 
De notulen van de vorige ALV d.d. 21 oktober 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 
 

- De nieuwe website is bijna klaar en zal binnenkort online gaan. Het grote voordeel van de 

nieuwe website is dat het uploaden van content een stuk eenvoudiger is geworden. Wel zijn 

we wat content betreft afhankelijk van de leden. We hopen dan ook op jullie input! 

- Er stonden dit jaar wederom een najaars- en een voorjaarscursus op de agenda. 

Laatstgenoemde is echter niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Het blijft lastig 



om cursisten, en daarmee nieuwe leden, te werven. Er zijn wel wat ideeën om de cursus weer 

op de rails te krijgen, zoals het geven van proeflessen, het bezoeken van universiteiten en het 

verkorten van de cursus naar drie of vier avonden. Judith merkt nog op dat het wellicht handig 

is om de cursus bij de NBB aan te melden (momenteel zijn wij daar niet te vinden in het 

cursusaanbod). 

 

5. Lustrum 

 

Het afgelopen lustrum op het Sciencepark was een groot succes. Het was goed bezocht (veel oude 

bekenden!) en werd erg gewaardeerd. Veel dank aan de organisatoren Judith, Joost en Doris! 

 

6. Algemeen jaarverslag 
 
Richard wordt bedankt voor het algemene jaarverslag (te vinden op de website www.usuil.nl onder 

het kopje bestuur). Vermeldenswaardig is dat de prestaties van onze leden dit jaar erg goed waren. 

Meike (die momenteel in Noorwegen is) sleepte goud en zilver op het WK in Sanya en twee maal 

goud op het Open EK in Tromsø in de wacht, en won voor de 2e keer op rij de transfer race! Ook de 

(echte) jonkies deden het opvallend goed. Merel werd met Yke Nederlands kampioen bij de 

gemengde paren en veroverde met Joris brons bij het NK gemengde viertallen. Onze eigen 

zomerdrivefinale werd gewonnen door Carla en Merel! 

  

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

penningmeester. Belangrijkste conclusie is dat het resultaat beter is dan gehoopt en de contributie 

niet hoeft worden te verhoogd. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat zo’n 20 leden 

hun contributie nog niet hebben betaald. De penningmeester heeft echter goede hoop dat dit snel 

gebeurt.  

 De belangrijkste oorzaak voor het licht positieve resultaat (i.t.t. het verwachte verlies) is de 

toekenning van de subsidie Jeugdbridge. Dit is echter wel een onzekere post (hangt samen met het 

succes van de cursussen). Ook de inkomsten van externe viertallen was incidenteel hoog; door de 

verbouwing van East of Eden heeft een aantal Himbuv teams bij ons zijn thuiswedstrijden gespeeld. 

Als gevolg van een stijging (!) van het aantal leden in de loop van het seizoen vielen ook de 

inkomsten uit de contributies hoger uit dan begroot. Ten slotte zijn de kosten van het lustrum binnen 

de perken gebleven met dank aan een aantal sponsoren.  

 Stefan vraagt zicht af waar de servicekosten (€ 375, - per kwartaal) voor zijn. Behalve de 

gebruikelijke kosten als schoonmaakkosten, wordt hier ook het bridgemateriaal van betaald 

(computer, printer, schudmachine, kaarten, bridge mates, bieding boxen, papier e.d.). 

http://www.usuil.nl/


 Hans Bruijnsteen heeft uit naam van de kascontrolecommissie de boekhouding gecontroleerd, 

en geeft aan dat alles klopt en goed is verantwoord. De penningmeester wordt door de vergadering 

gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

 In eerste instantie is er geen al te grote animo voor een nieuw kascontrolecommissie, maar 

het vooruitzicht van een kopje koffie trekt Dick de Gilder over de streep! Hans Bruijnsteen blijft nog 

een jaar aan als reserve lid. 

 

8. Bestuur 
 
Coen heeft al vroegtijdig aangegeven te willen stoppen als penningmeester, zodat we voldoende tijd 

hadden om een vervanger te zoeken. Met unanieme instemming van de ALV zal Stefan Kip zijn 

taken overnemen.  Voor het seizoen 2015/2016 ziet het bestuur er derhalve als volgt uit:  

 

Yke Smit: voorzitter 

Richard Casius: secretaris en vicevoorzitter 

Stefan Kip: penningmeester 

Roland Verdonk: wedstrijdleider 

Merel Bruijnsteen: algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider 

Eddo ven den Boom: algemeen bestuurslid 
 
 
Coen wordt hartelijk bedankt voor zijn nauwgezette werk in de afgelopen jaren. 
 
 
9. Nieuw seizoen 
 
Roland vraagt de ALV of de huidige regeling m.b.t. paren/butler voldoet (we spelen nu ongeveer 14x 

per jaar paren, veelal aan het eind van de maand en soms ter voorbereiding van een aankomend 

toernooi). Met 12 tegen 5 (en 1 onthouding) stemt de ALV in. Emma oppert dat we de verdeling 

misschien iets kunnen veranderen: vaker paren in het begin van het seizoen en wat minder later in 

het seizoen. Doris vindt het juist goed dat we als een van de weinige clubs geen paren spelen aan 

het begin van het seizoen. Vooralsnog gaan we op de oude voet door. Hetzelfde geldt voor de 

invulling van de rest van het seizoen, hoewel goede ideeën altijd welkom zijn!  

 Judith oppert dat we misschien een kroegendrive kunnen organiseren. Yke is positief, want hij 

vindt dat we als club inderdaad een eigen toernooi nodig hebben. Het organiseren van de 

Amsterdamse kroegentocht in de Jordaan is een mogelijkheid om te verkennen. 

 

10. Rondvraag 
 
Anton (die niet aanwezig is) wordt bedankt voor weer een jaar dupliceren. 

 



11. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en beëindigt de vergadering om 19:28. 

 

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil, 

 

Richard Casius (secretaris) 


