
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015-2016 
 
 
Datum: 15 november 2016 

Locatie: Witte Huis 
 
Aanwezig:  
 
Bestuursleden: Yke Smit (voorzitter), Richard Casius (secretaris/vicevoorzitter), Stefan Kip (penningmeester), Roland 
Verdonk (wedstrijdleider), Merel Bruijnsteen (algemeen bestuurslid/vicewedstrijdleider), Eddo van den Boom (algemeen 
bestuurslid) 
 
Overige leden/vrienden: Paul de Beer, Hans Bruijnsteen, Henk Boom, Cas Corver, Dick de Gilder, Mascha Honsbeek, 
Stel Meijer, Emma de Ruiter, Paulus Schuckink Kool, Michael Verkerke, Hans van der Weide (later o.a. Wim, Iris, Joost, 
Yvon, Anton). 
 

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

 

2. Agenda 
 
1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Notulen vorige ALV 

4. Mededelingen 

5. Algemeen jaarverslag 

6. Financieel jaarverslag 

7. Bestuur 

8. Nieuw seizoen 

9. Rondvraag 

10. 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. 27 oktober 2015 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 
 

- Meike is moeder gewonnen! Van harte namens ons allen. 

- Van een heel ander geluksniveau: Merel & Janneke zijn in augustus wereldkampioen 

viertallen bij de meisjes geworden en Yke & Laura in september Nederlands kampioen bij de 

gemengde viertallen. Ook zij van harte gefeliciteerd! 

 

 



5. Algemeen jaarverslag 
 
Met betrekking tot het algemene jaarverslag 2015-1016 (te vinden op de website www.usuil.nl onder 

het kopje bestuur->archief) complimenteert Hans van der W. de secretaris met zijn vlotte pen van 

schrijven, waarvoor dank! Naast de nationale en internationale successen van onze jonge (en 

middelbare) leden, is het vermeldenswaardig dat ons ledenaantal licht is toegenomen en de 

gemiddelde leeftijd de afgelopen 10 jaar stabiel is gebleven in tijden van sterke vergrijzing in de 

bridgewereld.  

 

6. Financieel jaarverslag 
 
Financieel gezien is het aardig goed gegaan dit seizoen. Met name door een te lage begroting van 

de contributie-inkomsten staan we er wat positiever voor dan verwacht. Vanwege kosten verbonden 

aan het lustrum en eenmalige (of in ieder geval laagfrequente) aanschafkosten zoals een beamer 

voor de cursus en een bijdrage aan de AED-machine, komt de realisatie iets onder de nul uit. Als we 

deze kosten buiten beschouwing laten, dan kwam er dit seizoen meer binnen dan er uitging. 

 De verwachting voor het volgende seizoen is dat deze trend zich doorzet. Het bestuur stelt 

daarom voor om de contributie voor jeugdleden met 10,- te verlagen. We willen de drempel voor 

jongeren graag laag houden en bovendien hanteren andere club soms zeer lage contributies voor 

jeugdleden (die ze weliswaar nauwelijks hebben). Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 Namens de kascommissie meldt Henk dat alle bonnetjes gecontroleerd zijn en goed 

bevonden, behalve een uitgave van rond de 220,- die aan het lustrum gerelateerd was. Ook de oude 

penningmeester wist niet meer precies waar dit bedrag aan besteed is. De ALV besluit de 

penningmeester te detacheren voor het gevoerde beleid, met de aantekening dat er een notitie bij de 

administratie komt waarin staat dat nog wordt geprobeerd uit te zoeken waaraan die 220,- precies is 

besteed (wellicht weet de lustrumcommissie het nog). Voor het nieuwe seizoen blijft Dick nog een 

jaar aan in de kascommissie en zal Mascha hem bijstaan. 

 

7. Bestuur 
 
Voor het seizoen 2016/2017 zijn er in het bestuur geen wijzigingen:  

 

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 
 
 

http://www.usuil.nl/


8. Nieuw seizoen 
 
Roland meldt dat de agenda voor het aankomend jaar er ongeveer hetzelfde uit zal zien als die van 

het afgelopen jaar als daar geen bezwaren tegen zijn. Dat betekent dat we voornamelijk butler 

spelen op de clubavond, en af en toe paren (veelal aan het eind van de maand en soms ter 

voorbereiding van een aankomend toernooi). Terugkerende onderdelen als de Sinterklaasdrive, de 

Paas-Patton, de parencompetitie en de zomerdrives (met een finale op de 1e dinsdag van 

september) blijven ongewijzigd.  

 Naar aanleiding van de inschrijving op de bekercompetities zijn er wat vragen uit de zaal. Dit 

jaar moesten we de teams wat haastig inschrijven en hebben we een beetje gegokt met de mogelijke 

deelnemers. Belangrijk is dat als je ingeschreven bent voor een bekerwedstrijd, je niet verplicht bent 

om mee te doen. Andersom kun je ook als je niet ingeschreven bent, gewoon meedoen. Wie we van 

tevoren wel of niet inschrijven, is dus feitelijk niet zo belangrijk. Alleen voor spelers van wie het een 

beetje onduidelijk is in hoeverre hun speelsterkte te hoog is voor een bepaalde bekercompetitie is het 

verstandig om ze tijdig in te schrijven, zodat ze vooraf door de NBB gefiatteerd kunnen worden. 

 

9. Rondvraag 
 
Anton wordt bedankt voor weer een jaar dupliceren. Yke vraagt of er mensen beschikbaar zijn voor 

de feestcommissie; we hebben hiervoor een begroting van rond de 200,-. Emma en Merel melden 

zich aan. Emma vraagt of er korting is voor studenten die de 25,- passeren. Vooralsnog is daar geen 

regeling voor, maar Roland meldt dat de NBB het een en ander op de schop gaat gooien. 

 

10. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 19:56. 

 

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil, 

 

Richard Casius (secretaris) 


