Jongeren Bridgevereniging US Uil
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016-2017
Datum: 14 november 2017
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) geeft cursus in het kleine zaaltje.
Overige leden/vrienden: Juliet Berwald, Jeroen Bos, Judith Breteler, Doris van Delft, Laura Dekkers, Peter van de Gaast,
Mascha Honsbeek, Joris van Lankveld, Martijn Oppers, Emma de Ruiter, Paulus Schuckink Kool, Tobias Westerveld
(later o.a. Betty, Rik, Paul, Joost, Stef, Dick).
Afwezig met kennisgeving: Marije Bierenbroodspot, Christine Karman.

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

2. Agenda
1. Opening

6. Financieel jaarverslag

2. Vaststelling agenda

7. Bestuur

3. Notulen vorige ALV

8. Nieuw seizoen

4. Mededelingen

9. Rondvraag

5. Algemeen jaarverslag

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
onder het kopje bestuur (enkele inkijkexemplaren zijn aanwezig).

3. Notulen vorige ALV
De notulen van de vorige ALV d.d. 15 november 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
Het afgelopen jaar is de instroom in de beginnerscursus heel slecht geweest, maar nu is er een
cursus aan de gang met maar liefst 16 deelnemers. Anton wordt bedankt voor het dupliceren.

5. Algemeen jaarverslag
Het algemene jaarverslag kan iedereen zelf lezen (www.usuil.nl onder het kopje bestuur->archief).
De teams voor het nieuwe jaar en het winnen van de Hoofdklassebeker worden er even uitgelicht.

6. Financieel jaarverslag

De realisatie van het afgelopen seizoen en de begroting voor het aankomende seizoen, alsmede een
korte toelichting van de penningmeester, worden schriftelijk overlegd. De penningmeester meldt dat
de financiële positie van de club gezond is, mede door het stijgende ledental, de (grotendeels)
toegekende subsidieaanvraag aan de bond voor het jeugdbridge, en het (deels) innen van
achterstallige contributie. De subsidie voor het jeugdbridge wordt dit jaar meegenomen in de
begroting, omdat de verwachting is dat deze wederom toegekend zal worden.
Namens de kascommissie (Mascha & Dick) meldt Mascha dat van alle uitgaven bonnetjes
aanwezig waren. Er is één bonnetje gevonden dat nog vergoed moet worden (gaat alsnog
gebeuren). Punt van aandacht is dat er nog steeds een flink aantal openstaande contributies zijn;
hier wordt aan gewerkt. De kascommissie, die haar bevindingen ook op papier heeft gezet (zie de
bijlage aan het einde van deze notulen), stelt voor het bestuur decharge te verlenen over het
gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2016-2017 en dit wordt door de ALV overgenomen.
Betty en Mascha zijn bereid om het aankomend seizoen de bonnetjes te controleren.
Yke meldt dat de maximale subsidie van het jeugdbridge omhoog gaat (van 750,- naar 1000,-).
De hoogte van het bedrag hangt samen met het organiseren van jeugdactiviteiten en de doorstroom
van cursisten naar wedstrijden en competities. We moeten dus wel ons best doen om de subsidie
toegekend te krijgen. Om de subsidie nuttig te besteden worden er wat proefballonnetjes
opgeworpen en de zaal denkt ook mee: inrichten bridgebibliotheek, vergoeden van kosten voor
jeugdspelers, organiseren clinics, digitaal oefenen / online materiaal (VU bridge, Funbridge, eigen
site), en het organiseren van een bridgeweekend voor de jeugd.

7. Bestuur
Voor het seizoen 2017/2018 zijn er in het bestuur geen wijzigingen (maar als er iemand uit de jeugd
tot het bestuur toe wil treden, horen we het graag!):
Yke Smit: voorzitter
Richard Casius: secretaris en vicevoorzitter
Stefan Kip: penningmeester
Roland Verdonk: wedstrijdleider
Merel Bruijnsteen: algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider
Eddo van den Boom: algemeen bestuurslid

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 in principe butler spelen
op de clubavond, behalve de laatste dinsdag van de maand, waarop we paren spelen. Terugkerende
onderdelen als de Sinterklaasdrive, de Paas-Patton, de parencompetitie en de zomerdrives (met een
finale op de 1e dinsdag van september) blijven ongewijzigd. Als reactie op een vraag uit de zaal
i.v.m. het late tijdstrip van eindigen, zegt Roland dat we geen voorziening hebben om vooraf voor
minder dan zes rondes in te schrijven, zoals Ruit dat bijvoorbeeld heeft; wel kan er bij de inschrijving
op de avond zelf soms rekening worden gehouden met bepaalde wensen (bijvoorbeeld door een
specifiek paar de laatste ronde een stilzit te geven als het oneven is).

9. Rondvraag
Joris bedankt het bestuur voor hun inzet in het afgelopen jaar (waarvoor dank!).

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 19:58.

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil,

Richard Casius (secretaris)

Bijlage1: Verslag kascommissie

