Jongeren Bridgevereniging US Uil
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018-2019
Datum: 3 december 2019
Locatie: Witte Huis
Aanwezig:
Bestuursleden: Yke Smit (voorzitter), Richard Casius (secretaris/vicevoorzitter), Mascha Honsbeek (penningmeester),
Roland Verdonk (wedstrijdleider), Merel Bruijnsteen (algemeen bestuurslid/vicewedstrijdleider)
Overige leden/vrienden: Hanne van Ballengooijen, Gerrit de Benis, Eddo van den Boom, Pieter van Boven, Judith Breteler,
Ineke Debets, Yvon Fris, Stefan Kip, Bert Leffers, Josefien Leffers, Sicco Kooiker, Lothar Kuiper, Stef Meijer, Dana Ohana,
Paulus Schukinck Kool. Wat later nog aangeschoven: Ardy van Driel, Dick de Gilder, Harald Huter, Marjo Luif, Betty
Speelman, Harald Tjaden, Anton Witzen.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:37 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. 5 februari 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
Anton wordt hartelijk bedankt voor een jaar lang dupliceren van de spellen en Roland voor het wekelijks
leiden van het lijntje en de competitiewedstrijden.

5. Algemeen jaarverslag
Het algemeen jaarverslag wordt in vogelvlucht doorgenomen en een paar puntjes worden eruit gelicht.
De website is opgeschoond en is nu SSL-compliant, onder andere om spam en hacks tegen te gaan.
Leden kunnen zelf stukjes plaatsen door in te loggen op de site (mocht je je loginnaam vergeten zijn,
stuur dan even een mailtje).
Het is gelukt om twee beginnerscursussen te organiseren. De eerste cursus heeft zes nieuwe leden
opgeleverd, maar de twee helaas geen enkele. Het ledenaantal is aanzienlijk verminderd, maar dit
komt mede door het opschonen van de ledenlijst na het innen van achterstallige contributies.
Nadat Eddo is gestopt, bestond het bestuur het afgelopen jaar uit vijf leden, wat betekent dat er nog
steeds een vacature openstaat voor een - bij voorkeur jong - algemeen bestuurslid. Laat het weten als
je interesse hebt!
Dit jaar spelen er slechts drie US Uil teams in de Hoofdklasse of daarboven. Er is altijd de mogelijkheid
om een nieuw team in een lagere klasse inschrijven als daar animo voor is!

6. Financieel jaarverslag
De penningmeester licht de realisatie toe. De kleuren staan voor verschillende boekjaren. Er is een
groot bedrag aan achterstallige contributies geïnd, almede een achterstallige subsidie. Ook zijn er veel
achterstallig kosten betaald, met name zaalhuur/servicekosten. Doordat het verschil tussen de
achterstallige inkomsten en uitgaven zo’n 1000,- meer is ten gunste van eerstgenoemde, hebben we
dit seizoen een kleine plus van zo’n 400,- behaald, maar wenselijk is dat we extra leden werven.
Voor aankomend seizoen hopen we op een lichte stijging van de inkomsten uit de contributie en als
het bovendien lukt om jeugdsubsidie te ontvangen (hiervoor moeten we aan een aantal voorwaarden
voldoen), kunnen we opnieuw op een kleine plus uitkomen. Als er geen jeugdsubsidie binnenkomt,
zullen we zo’n 500,- in de min gaan.
De kascontrolecommissie bestaande uit Betty en Yvon hebben de financiële administratie
gecontroleerd en goed bevonden, met een pluim aan de penningmeester voor het binnenhalen van de
achterstallige contributies. De ALV besluit dan ook de penningmeester te dechargeren voor het
gevoerde beleid. Betty en Yvon zijn bereid om nogmaals de kascontrolecommissie te bemensen.

7. Bestuur
Voor het seizoen 2019/2010 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

Zoals al genoemd bij agendapunt vijf is er nog een vacature voor een algemeen bestuurslid!

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 parencompetitie is door een samenloop van
omstandigheden niet doorgegaan afgelopen jaar, maar blijft wel op de agenda.
Aankomend jaar (2020) is een lustrumjaar. Wellicht is het een idee om iets als een kroegentocht te
organiseren. Judith en Dana zijn bereid om in de lustrumcommissie zitting te nemen en hopen ook
Joost te strikken.

9. Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen/opmerkingen. Iedereen wordt verzocht zich nog even in te schrijven voor
de aansluitende Sintdrive!

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 19:57.

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil,
Richard Casius (secretaris)

