
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019-2020 
 
 
Datum: 27 oktober 2020 

Locatie: ZOOM (online) 
 
Aanwezig:  
 
Bestuursleden: Yke Smit (voorzitter), Richard Casius (secretaris/vicevoorzitter), Mascha Honsbeek (penningmeester), 
Roland Verdonk (wedstrijdleider), Merel Bruijnsteen (algemeen bestuurslid/vicewedstrijdleider) 
 
Overige leden/vrienden: Judith Breteler, Doris van Delft, Ardy van Driel, Dick de Gilder, Yvon Fris, Peter van der Gaast, 
Jan de Kleijn, Sicco Kooiker, Marjo Luif, Stef Meijer, Martijn Oppers, Maria Pel, Anneke Simons, Betty Speelman, Harald 
Tjaden 
 
Wat later aangeschoven: Gerrit de Benis 
 

 
1. Opening 
 
De voorzitter opent deze bijzondere (online) vergadering om 19:30 en heet iedereen van harte welkom. 

Niemand heeft bezwaar tegen opname van de ZOOM-vergadering. 

 

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 stukken (notulen vorige ALV, algemeen jaarverslag, en 

financieel jaarverslag) zijn digitaal verspreid en op de website geplaatst. 

 

3. Notulen vorige ALV 
 
De notulen van de vorige ALV d.d. 27 december 2019 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 
 
Als gevolg van coronamaatregelen waren we dit jaar gedwongen de clubavonden anders in te richten 

dan normaal (soms een eerder begin- en eindstip, soms online). Voor corona gerelateerde vragen en 

opmerkingen is Yke het eerste aanspreekpunt. 

 

De beheerders van het Witte Huis hebben een genereus gebaar gemaakt m.b.t. de huur. Mascha 



vertelt daar straks meer over. 

 

Eén cursus is dit jaar helemaal niet doorgegaan door corona en de ander heeft geen leden opgeleverd. 

Dit jaar willen we het digitaal gaan doen. Mocht je geïnteresseerden kennen, aanmelden kan o.a. via 

de website en bij Yke.   

 

5. Algemeen jaarverslag 

Richard wordt bedankt voor een lijvig en grappig algemeen jaarverslag. Een paar puntjes worden eruit 

gelicht. 

De clubavond heeft voor een groot deel online plaatsgehad, samen met DS’16, een jonge club uit de 

buurt van Utrecht. Stef heeft heel snel een Discord server opgezet, om de clubavonden wat levendiger 

te maken, waarvoor dank! 

De externe competitie is goed verlopen. Enkele jaren geleden hadden we nog geen teams in de 2e 

divisie, maar inmiddels hebben we er twee. Helaas kunnen we er door corona niet de vruchten van 

plukken; de competities liggen stil. 

Zoals eerder vermeld, één cursus is niet doorgegaan vanwege corona en uit de tweede is helaas 

niemand overgebleven. Dit jaar komt er een online-initiatief. Maria oppert om ook oud-cursisten te 

benaderen; misschien willen ze het online weer oppakken. Yke was dit inderdaad van plan. 

Judith & Dana hebben zich vorig jaar aangemeld voor de lustrumcommissie, maar vanwege corona 

kon er helaas geen lustrum plaatsvinden. Misschien kunnen we dit aankomend jaar inhalen. 

Met het aantal leden gaat het gezien de omstandigheden best goed. Helaas zijn er geen cursisten lid 

geworden, maar we hebben wel wat oudgedienden die zijn teruggekeerd en ook hebben we enkele 

andere nieuwe leden mogen verwelkomen. 

De opzet van de zomerdrives is wat gewijzigd. We hebben nu een ladder, zodat niet alleen de 

allerbesten een prijs krijgen, maar ook degenen die wat vaker komen. 

Toernooien zijn door corona grotendeels komen te vervallen. 

 
6. Financieel jaarverslag 
 
De penningmeester licht de realisatie toe. Voor zowel het afgelopen boekjaar als het huidige boekjaar 

hebben we een huurkwijtschelding van één termijn ontvangen. Het gaat om ongeveer 1000,- per 

boekjaar, dus dat is een stevige meevaller. Onze uitgaven en inkomsten zijn redelijk conform de 

begroting. Externe wedstrijden, waarbij Roland en Merel als wedstrijdleiders fungeerden, hebben vorig 

seizoen een mooi bedrag opgeleverd, omdat tijdens de competitieperiode fysiek spelen nog mogelijk 

was. Ook de jeugdsubsidie van 1000,-, die achteraf pas kan worden aangevraagd, is volledig 



gehonoreerd. Daarmee zouden we zelfs zonder de huurvrijstelling in de plus zijn geëindigd, dus we 

hebben een prima boekjaar gehad. Kosten van corona (denk aan schoonmaakmiddelen) vielen nu nog 

mee, maar voor het aankomende jaar ziet dat er anders uit, omdat a) de inkomsten flink zullen 

teruglopen nu de externe competities zeer waarschijnlijk niet doorgaan en b) we wellicht minder 

jeugdsubsidie krijgen, omdat de cursussen niet konden doorgaan of niet succesvol waren. 

Er staat ook nog een kleine uitgave op de realisatie/begroting voor Anton. Hij schudt tijdens de fysieke 

clubavonden heel veel spellen (zodat er geen spellen gedeeld hoeven te worden i.v.m. 

besmettingsgevaar), waarvoor heel veel dank!  

De kascontrolecommissie bestaande uit Betty en Yvon heeft de financiële administratie gecontroleerd 

en goed bevonden. Betty laat weten dat alle uitgaven netjes met bonnetjes zijn onderbouwd en dat we 

door de huurkwijtschelding en de jeugdsubsidie een heel mooi resultaat hebben behaald. Hulde voor 

de penningmeester en het gehele bestuur. De ALV verleent de penningmeester decharge voor het 

gevoerde beleid. Betty en Yvon mogen statutair niet een derde maal de kascommissie doen, maar 

Paulus en Stefan hebben zich bereid bevonden deze taak aankomend jaar op zich te nemen. 

 

 

7. Bestuur 
 
Voor het seizoen 2020/2021 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 

 

We zijn ook nog steeds op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid, bij voorkeur een jong persoon 

(of in ieder geval iemand die jong van geest is en binding heeft met de jeugd en mee kan denken over 

bijvoorbeeld jeugdactiviteiten en cursussen). Heb je interesse, laat het ons weten! 

 
 
8. Nieuw seizoen 
 
De wedstrijdleider meldt dat we voor het komende jaar niet kunnen voorspellen waar het heengaat. 

Op ad-hocbasis zal moeten worden besloten of de clubavond fysiek of online wordt gehouden. Een 

proef om een online clubavond naast een fysieke clubavond te organiseren, is op niets uitgelopen vorig 

jaar (niet genoeg belangstelling). Zodra we weer fysiek mogen gaan spelen, is de verwachting dan ook 

dat de clubavond op StepBridge snel zal worden afgebouwd. Wat betreft de competities, de bridgebond 

heeft officieel alle wedstrijden tot het eind van het jaar afgelast, maar er zijn nog geen signalen dat het 



later dit seizoen alsnog wordt opgepakt.  

 

Wat betreft de zomerladder zijn we benieuwd hoe dit bevallen is, en of we dit aankomend jaar weer zo 

willen gaan doen. Op de chat zijn de meesten enthousiast over de afgelopen zomer en de 

laddercompetitie! Op de vraag of StepBridge gratis blijft, moeten we het formele antwoord schuldig 

blijven (hoewel uit welingelichte kringen signalen komen dat het de intentie is om het gratis te houden 

zolang we met corona te maken hebben). 

 

Voor we over gaan op de rondvraag, deelt de voorzitter nog enkele bedankjes uit. Grote dank gaat uit 

naar Anton (en de schudmachine) die overuren gedraaid hebben. Verder willen we Stef bedanken voor 

het opzetten van de discord server (waarmee de online clubavonden voor velen een stuk 

aantrekkelijker zijn geworden!), en Eddo en nogmaals Stef voor het overnemen van een aantal van 

Ykes lessen.  

 

 
9. Rondvraag 
 
Merel heeft via de persoonlijke chat de vraag gehad wie er nu toch de mystery guest is die als Norberto 

Bocchi in de chat actief is? Misschien de echte Norberto Bocchi die lid wil worden?  

Roland vraagt om niet te vergeten op StepBridge in te schrijven als je zo meteen nog mee wilt doen. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen, hoopt iedereen over tien minuten op StepBridge te zien, en sluit 

de vergadering om 19:50. 

 

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil, 

Richard Casius (secretaris) 

 


