
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020-2021 
 
 
Datum: 7 december 2021 

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, Yvon Fris, Peter van der Gaast, Pjotr Jacht, Stefan 
Kip, Sicco Kooiker, Marjo Luif, Martijn Oppers, Maria Pel, Paulus Schuckink Kool, Betty Speelman, Malou Sprinkhuizen, 
Anton Witzen 
 
Wat later aangeschoven: Vincent Koelemij, Francesco Maione, Gerrit de Benis 
 

 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de (online) vergadering om 19:00, heet iedereen van harte welkom, en vaagt of 

iemand heeft bezwaar tegen opname van de ZOOM-vergadering (de opname is alleen bedoeld voor 

leden die er vandaag niet bij kunnen zijn). Niemand heeft bezwaar. 

 

2. Agenda 
 
1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Notulen vorige ALV 

4. Mededelingen 

5. Algemeen jaarverslag 

6. Financieel jaarverslag 

7. Corona 

8. Bestuur  

9. Nieuw seizoen 

10. Rondvraag 

11. 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 oktober 2020 worden ongewijzigd vastgesteld. 

  



 
4. Mededelingen 
 
- Anton wordt bedankt voor het verzorgen van de spellen en Judith voor het adviseren van het bestuur, 

wat ze beiden voortreffelijk hebben gedaan. Paulus en Stefan worden bedankt voor hun rol in de 

kascontrolecommissie (waarover later meer). Presentjes worden uitgereikt zodra we weer fysiek 

mogen spelen.  

- Het bondbestuur was op zoek naar een jonge bestuurder en vond in Merel de geschikte kandidaat. 

Merel wordt gefeliciteerd met de benoeming; we wensen haar veel succes! 

 

5. Algemeen jaarverslag 

Richard wordt hartelijk bedankt voor het algemeen jaarverslag; leuk om te lezen! Een paar puntjes 

worden eruit gelicht. 

Door corona viel de jeugdsubsidie dit jaar wat tegen (€500 t.o.v. het maximale bedrag van €1000). De 

algemene richtlijnen voor de subsidie zijn wat aangepast. Volgend jaar hopen we weer meer te krijgen. 

Fysieke cursussen waren dit jaar niet mogelijk. In samenwerking met andere verenigingen hebben we 

online cursussen gegeven, wat een groot succes was. Mede doordat veel jongeren tijdens corona op 

zoek gingen naar nieuwe activiteiten, zijn zo’n 150 studenten opgeleid. Veel leden van US Uil hebben 

meegeholpen. Naast Yke hebben Stef en Merel lesgegeven, en veel anderen hebben geholpen als 

tafelbegeleider (zie jaarverslag). Met meerdere tafels in een sessie (en soms wel drie parallelle 

sessies), is er tijdens een onlinecursus veel behoefte aan een helpende hand. Iedereen die geholpen 

heeft, bedankt!  

Verder zijn veel activiteiten (e.g. externe competities), door corona in het water gevallen. Het woord 

gaat naar Mascha voor het financiële jaarverslag. 

 

6. Financieel jaarverslag 
 
Er was al een positief resultaat van €720 begroot vanwege €1000 korting op de huur. Deze korting is 

uiteindelijk opgelopen naar €1500. Zodoende hebben we de afgelopen twee jaar een kostenbesparing 

gehad van (in totaal) €2500. Op een begroting van +- €7000 per jaar is dit een stevig bedrag. Financieel 

ziet het er daarom heel gezond uit.  

Kijkend naar de begroting van volgend jaar, zien we dat er niet helemaal binnenkomt wat eruit gaat, 

maar een negatief bedrag van €600 is niet iets om je zorgen over te hebben. Belangrijkste 

veranderingen ten opzichte van vorige jaren zijn de volledige huurkosten en de lagere jeugdsubsidie 

(de jeugdsubsidie wordt in het nieuwe boekjaar uitgekeerd, dus het gaat in de begroting om de 

jeugdsubsidie van afgelopen seizoen).  

Wat betreft de realisatie van afgelopen seizoen zijn er niet veel bijzonderheden, behalve dat er door 



corona minder uitgaven zijn gemaakt door het wegvallen van zowel de externe competities als de 

speciale drives op de club, en dat we – misschien tegen de verwachting in – een behoorlijke toename 

hebben gezien in het aantal leden en vrienden. De reden hiervoor is vermoedelijk dat we (meer dan 

andere verenigingen) fysiek op onze locatie hebben gespeeld, waardoor mensen zijn komen 

meespelen en lid of vriend zijn geworden. Bij elkaar hebben we €1800 winst gemaakt, maar zoals 

gezegd is dat niet representatief voor de aankomende jaren. 

Er zijn geen vragen over de inkomsten/uitgaven, maar Merel merkt op dat er niet zo lang geleden taart 

was tijdens een bestuursvergadering in verband met het grote ledenaantal. Richard beaamt dat we dit 

jaar een absoluut record hebben bereikt in de 15 jaar dat hij secretaris is. Corona heeft dus ook wat 

goeds gebracht voor de club! Maria geeft aan dat we het heel leuk gedaan hebben tijdens corona en 

dat ze zich door de zorgvuldige aanpak altijd veilig heeft gevoeld en daarom ook durfde te komen. 

Voordat de kascommissie het woord krijgt, heeft Mascha nog wat mededelingen over de begroting. 

Sinds kort is bekend dat de bondsbijdrage wat wordt verhoogd. Bovendien zijn er twee nieuwe 

wettelijke regelingen die ons kunnen treffen. De eerste heeft te maken met het vervallen van de 

vrijstelling van btw. Gezien de omvang van onze begroting heeft dit voor onze club geen directe 

gevolgen, maar wellicht wel voor de NBB, waardoor de bondsbijdrage mogelijk verder zal worden 

verhoogd. De tweede heeft te maken met een wetwijziging inzake aansprakelijkheid, waardoor we 

waarschijnlijk de statuten moeten aanpassen (hiervoor is al €600 opzijgezet in de begroting). 

Namens de kascontrolecommissie meldt Stefan dat hij en Paulus in september om de tafel hebben 

gezeten met Mascha en alle uitgaven hebben kunnen verifiëren. We zitten goed bij kas! 

Yke neemt weer het woord en meldt dat hij bij de mededelingen twee dingen is vergeten:  

- Herman Drenkelfoord en Anton Hiemstra hebben een flink bedrag gedoneerd om de onlinecursussen 

te kunnen bekostigen, waarvoor veel dank!  

- Het lustrum kon afgelopen jaar niet doorgaan, maar we hopen dat er aankomend jaar een feestje 

georganiseerd kan worden; Judith en Dana hebben aangegeven wel in de feestcommissie te willen 

blijven.  

Martijn vraagt zich af waarom we moeten vasthouden aan een nul-begroting als er zoveel geld in kas 

zit. Moeten we niet denken aan contributieverlaging om meer jeugd aan te trekken? Mascha en Yke 

geven aan dat we niet denken aan een contributieverlaging, maar meer aan het ontplooien van 

activiteiten om het aantrekkelijker te maken. In coronatijd was dit ingewikkeld; wel hebben we speciaal 

voor jongeren een Amsterdams jeugdkampioenschap kunnen organiseren en we willen kijken of er 

volgend jaar een feestje mogelijk is.  

Richard vraagt of de ALV het bestuur decharge wil verlenen voor het gevoerde beleid; iedereen gaat 

akkoord. Voor aankomend jaar hebben we Betty en Stefan bereid gevonden om de 

kascontrolecommissie te vormen, waarvoor alvast dank. 



7. Bestuur 
 
We waren al een tijdje op zoek naar een nieuw jeugdig lid in het bestuur en hebben Sicco bereid 

gevonden! Hij zal zich met name bezighouden met jeugdzaken. Verder is Yke al vele jaren interim-

voorzitter bij gebrek aan jeugdige kandidaten, maar nu wil hij het stokje overdragen aan Merel.  

Niemand heeft bezwaar tegen de bestuurswijzigingen, zodat de samenstelling voor 2021/2022 er als 

volgt uitziet: 

Merel Bruijnsteen: voorzitter / vicewedstrijdleider 

Richard Casius: secretaris / vicevoorzitter 

Mascha Honsbeek: penningmeester 

Roland Verdonk: wedstrijdleider 

Yke smit: jeugdzaken / algemeen bestuurslid 

Sicco Kooiker: jeugdzaken / algemeen bestuurslid 

 
Yke wenst Merel succes en draag het woord aan haar over. Ze bedankt Yke, geeft aan dat - hoewel 

het er op de achtergrond organisatorisch iets anders uit zal gaan zien - Yke gewoon doorgaat met zijn 

inzet voor de jeugd en het organiseren van cursussen (en zich daar nu helemaal op kan toespitsen), 

en heeft er zelf zin in. 

 
8. Corona 
 
Er staan nog een paar punten op de agenda, waaronder corona. Helaas hebben we hier al een tijd 

mee te maken, en het zal ook nog wel even blijven. Hoe ga je ervoor zorgen om voor iedereen een 

veilige en leuke omgeving te creëren? Onze insteek is om - waar mogelijk - fysiek te bridgen en zoveel 

mogelijk mensen de kans te geven om mee te spelen, maar wel binnen de geldende regels. Soms 

vergt dat snel schakelen, bijvoorbeeld voor de wedstrijdleider. We hebben geprobeerd hier helder over 

te communiceren. Als fysiek bridgen niet mag, dan schakelen we over op een digitale clubavond op 

StepBridge. We begrijpen dat de situatie niet altijd voor iedereen ideaal is. Sommigen durven uit 

veiligheidsoverwegingen niet fysiek te komen bridgen of hebben geen geldige QR-code, anderen 

vinden digitale clubavonden simpelweg niet zo leuk, maar we vinden het praktisch niet haalbaar om 

individuele financiële regelingen te treffen. Wel willen we met het geld dat we overhouden bijv. een 

leuk feest organiseren.  

We zijn benieuwd of jullie het eens zijn met onze aanpak en/of suggesties hebben. Stefan vindt dat we 

er goed mee omgaan en geeft een compliment; Maria en Judith sluiten zich daarbij aan. Merel is blij 

dat te horen. Als bestuur was het soms best lastig; we proberen iedereen tevreden te houden, maar 

dat lukt helaas niet altijd. Mocht je het t.z.t. ergens niet mee eens zijn of voel je je niet veilig, laat het 

ons vooral weten, dan gaan we kijken of we er iets aan kunnen doen. 

  



9. Nieuw seizoen 
 
Roland licht het nieuwe seizoen toe. Ook nu wordt corona de grootste uitdaging. We kunnen niet echt 

een kalender maken; alles hangt af van de maatregelen. Indien mogelijk proberen we in het voorjaar 

een Pattontoernooi te organiseren. De laatste tijd hebben we alleen butler gespeeld om de nieuwe 

jeugd wat te laten wennen, maar vanaf nu willen we - zowel fysiek als online - weer paren gaan spelen 

op de laatste dinsdag van de maand, tenzij daar grote bezwaren tegen zijn. Verder is het afwachten 

hoe het loopt. Yke voegt toe dat we wel graag speciale drives en/of toernooien willen blijven 

organiseren als dat mogelijk is en stellen jullie inbreng hierin erg op prijs.  

Peter geeft aan dat er wellicht meer mogelijkheden zijn. Zo organiseert de Lombard overdag cross-

imps drives. Misschien kunnen wij met medewerking van het Witte Huis iets op een zaterdag of zondag 

organiseren voor de jeugd? Goed idee! Vanuit het Witte Huis was er een initiatief om iets in het 

weekend te organiseren met meerdere clubs; daar hebben we even op gefocust, maar uiteindelijk is 

dat afgeblazen. We wachten nu even de huidige maatregelen af (die lopen tot 19 december). Mocht 

een fysieke clubavond daarna nog steeds niet mogelijk zijn, dan wordt overdag bridgen in het weekend 

een serieuze optie. Op de vraag aan de zaal of hier animo voor is, wordt instemmend geknikt. Maria 

oppert dat het wel veilig moet zijn; het controleren van de QR-pas is voor haar een voorwaarde 

(inmiddels is de verantwoordelijkheid voor het controleren van de QR-pas verschoven van de horeca 

naar de verenigingen, dus als club kunnen/moeten we hier nu ook zelf op sturen). Judith geeft aan dat 

ze bridgen in het weekend meer associeert met ouderen dan met jeugd. De “zaal” heeft geen duidelijke 

voorkeur voor een zaterdag of zondag; als het zover komt, doen we eerst een enquête. 

 
10. Rondvraag 

Sicco vraagt hoe Merel denkt te voorkomen dat de belangen van US Uil niet met die van de bond 

verstrengeld raken nu ze in beide besturen zit. Uitstekende vraag, waar Merel al over heeft nagedacht 

voordat ze zich bij de bond aansloot. Als club zijn we lid van de bond, betalen afdracht en gebruiken 

we bijv. het rekenprogramma, maar heel veel hebben we niet met elkaar te maken. Bij tegenstrijdige 

belangen zal Merel zich afzijdig houden, maar de afgelopen jaren heeft zo’n situatie zich niet 

voorgedaan, dus veel problemen verwacht ze niet. Belangrijk is het strikt te scheiden en nooit ergens 

met twee petten op te zitten. Helaas dus geen voorkeursbehandeling voor US Uil. Wel heeft Merel de 

portefeuille jeugd: bond en club kunnen elkaar op dit terrein mooi aanvullen! 

 
11. Sluiting 

De (nieuwe) voorzitter sluit de vergadering om 19:38 en herinnert iedereen eraan zich in te schrijven 

op StepBridge. 

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil, 

Richard Casius (secretaris) 


