Jongeren Bridgevereniging US Uil
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017-2018
Datum: 5 februari 2019
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: Stef Meijer, Lothar Kuiper, Mascha Honsbeek, Dick de Gilder, Dana Ohana, Gerrit de Benis,
Yvon Fris, Betty Speelman.
Afwezig met kennisgeving: Rick Schouw, Peter van der Gaast.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:38 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
(enkele inkijkexemplaren zijn aanwezig).

3. Notulen vorige ALV
De notulen van de vorige ALV d.d. 14 november 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
-

Anton wordt bedankt voor (wederom) een jaar lang dupliceren van de spellen.

-

Mascha en Betty worden bedankt voor de kascontrole.

-

Mascha en Faan worden bedankt voor hun hulp bij de ledenwerving op de sportdag van de
intreeweek van de UvA.

5. Algemeen jaarverslag
Het algemeen jaarverslag wordt in vogelvlucht doorgenomen en een paar puntjes worden eruit
gelicht. Zo hebben Casper en Coen de zomerdrivefinale met overmacht gewonnen, lagen we er in de
HK-beker na de glorieuze winst van afgelopen seizoen er dit jaar al na de eerste ronde uit, en was de
Elffersbeker - met een gewonnen arbitrage en uiteindelijk een vrijwillige terugtrekking – een avontuur
met wisselend succes.
Verheugend nieuws is dat we een nieuw team 1 hebben (Roland, Merel, Laura, Doris, Stef en
Emma) dat een wildcard heeft gekregen voor de 2 e divisie, waarmee we voor het eerst in jaren weer
meedoen met de landelijke viertallencompetitie.
Evenzo verheugend is dat Merel en Janneke bij het NK jeugdviertallen met team Altijd Lastig
kampioen zijn geworden. Helaas is dit niet in het jaarverslag terecht gekomen, maar dit heugelijke
feit zal alsnog worden toegevoegd!
Verder willen de we eerste week van april weer een cursus starten, dus mocht je iemand
weten die wellicht mee wil doen, laat het weten.

6. Financieel jaarverslag

Financieel gezien is het aardig goed gegaan dit seizoen. Het aantal leden en vrienden dat benodigd
is om alle vaste lasten te dragen is op peil. De NBB-subsidie van zowel vorig seizoen als dit seizoen
is al binnen.
Zorgpunt is dat er nog een grote post (ruim 3000,-) uitstaat voor achterstallige contributies,
hoewel er ook wel veel achterstallige betalingen van eerdere jaren zijn binnengekomen. Het
binnenhalen van achterstallige contributies (en voorkomen dat dit weer oploopt in de toekomst) is
een belangrijk aandachtspunt voor de aankomende periode.
Al met al zijn de kas en de spaarrekening mooi op orde. We hebben geen tegenvallers gehad,
maar wel veel externe gelden (met name door competitiewedstrijden van andere clubs), en de
achterstand die we hadden met de zaalhuur is ingehaald (de hoogte van de zaalhuur blijft
aankomend jaar gelijk). Als het lukt om de achterstallige contributie binnen te halen (maar dat is
allerminst zeker) en er wederom veel externe gelden binnenkomen, steven we aankomend jaar af op
een aardig positief resultaat.
Een en ander wordt bevestigd door de kascontrolecommissie (Mascha en Betty). Mascha
noemt de externe gelden van 560,- (en ook voor aankomend jaar is 440,- begroot). Dank gaat uit
naar Roland & Merel die dit als wedstrijdleiders mede mogelijk maken. Het enige smetje in de
financiën is dat er een nota van 55,- zoek is, maar verder is de kascontrolecommissie tevreden. De
ALV besluit dan ook de penningmeester te detacheren voor het gevoerde beleid. Betty en Yvon
bieden zich aan om zitting te nemen in de nieuwe kascontrolecommissie.

7. Bestuur
Stefan stopt als penningmeester. Het bestuur draagt Mascha voor als kandidaat; de vergadering gaat
hier unaniem mee akkoord. Ook Eddo stopt als bestuurslid; voor hem hebben we nog geen
vervanger gevonden. Voor het seizoen 2018/2019 ziet het bestuur er als volgt uit:

Yke Smit: voorzitter
Richard Casius: secretaris en vicevoorzitter
Mascha Honsbeek: penningmeester
Roland Verdonk: wedstrijdleider
Merel Bruijnsteen: algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider

8. Nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen zal er vrijwel hetzelfde uitzien als andere jaren. 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). De interne traditionele drives en competities blijven we
uiteraard zoveel mogelijk doen. Wellicht is er animo om naast de Paaspatton ook een Pinksterdrive
te organiseren.
Verder blijven we streven we naar twee beginnerscursussen per jaar (mocht je iemand
weten…) en willen we kijken of er in de nabije toekomst weer een US Uil-APIH-Dombo clash
georganiseerd kan worden. Last but not least, ideeën om het seizoen extra kleur te geven zijn altijd
welkom.

9. Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen/opmerkingen.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20:06.

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil,

Richard Casius (secretaris)

