
Jongeren Bridgevereniging US Uil 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021-2022 
 
 
Datum: 22 november 2022 

Locatie: Witte Huis 
 
Aanwezig:  
 
Bestuursleden: Merel Bruijnsteen (voorzitter/vicewedstrijdleider), Richard Casius (secretaris/vicevoorzitter),  

Mascha Honsbeek (penningmeester), Roland Verdonk (wedstrijdleider), Yke Smit (jeugdzaken), 

Sicco Kooiker (jeugdzaken/algemene zaken) 

 

Overige leden/vrienden: Doris van Delft, Eddo van den Boom, Peter van der Gaast, Stefan Kip, Francesco Maione, Stef 

Meijer, Sjoerd Schreuder, Betty Speelman, Paula Spil, Malou Sprinkhuizen, Hans van der Weide, Anton Witzen 

 

Wat later aangeschoven: Marjo Luif, Maria Pel, Judith Breteler, Conny van Moorst, Ardy van Driel, Tobias Westerveld, Bert 

Leffers, Josefien Leffers 

 

 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19:31. 

 

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 notulen van de vorige ALV en het algemeen jaarverslag 

staan op de website, het financieel jaarverslag is via e-mail verspreid. 

 

3. Notulen vorige ALV 
 
De notulen van de vorige (online) ALV d.d. 7 december 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 

  



 
4. Mededelingen 
 
Anton wordt bedankt voor het dupliceren van de spellen, en Stefan en Betty voor het controleren van 

de kas. Allen krijgen van Roland een presentje overhandigd. 

Hoewel het lustrum feitelijk in het nieuwe seizoen plaatsvond, wordt hier al heel kort op teruggekeken 

en de lustrumcommissie alvast gecomplimenteerd met haar goede werk. 

Via de gemeente Amsterdam is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld ter 

versterking van het bestuur of het technisch kader. Als er leden zijn die willen helpen met de 

subsidieaanvraag, bijv. door mee te denken over hoe subsidiegelden besteed zouden kunnen worden, 

graag. De deadline voor de aanvraag is 19 december. 

 

5. Algemeen jaarverslag 

Richard wordt hartelijk bedankt voor het algemeen jaarverslag. Een paar puntjes worden eruit gelicht. 

Het jaar begon nog vervelend door een lange onderbreking a.g.v. corona, maar inmiddels is dat op de 

achtergrond geraakt. Merel is blij dat corona geen agendapunt meer is! 

Ondanks de grote ledenstijging tijdens corona is het ledenbestand redelijk stabiel gebleven. Nu er ook 

weer een fysieke beginnerscursus heeft plaatsgehad en we wekelijks cursisten op de clubavond zien, 

zijn de vooruitzichten eveneens positief. 

Met het open team is Joris dit jaar Europees kampioen geworden (en tweede op het WK). 

Op de vraag of er nog vragen op (of opmerkingen over) het jaarverslag zijn, merkt Marjo op de ze het 

een mooi verslag vindt, waarvan akte. Merel raadt iedereen aan het verslag thuis rustig door te lezen 

(leuk, en met een actueel voorwoord). 

 
6. Financieel jaarverslag 
 
Mascha geeft aan dat de realisatie mooi conform de begroting is (€310 verlies t.o.v. een begroot verlies 

van €450). We hebben €150 teruggekregen van de NBB a.g.v. het (deels) niet doorgaan van 

competities, en we hebben geen uitgaven gedaan voor fysieke cursussen, omdat deze ook niet door 

konden gaan. Daarentegen hebben we wat meer geld uitgegeven aan feestelijk drives vanaf het 

moment dat dit weer mogelijk werd. De reserve is nog steeds hoog door de gedeeltelijke 

huurkwijtschelding in de afgelopen twee jaar. 

Namens de kascommissie meldt Stefan dat Mascha het – niet onverwacht – weer voortreffelijk gedaan 

heeft. De kascommissie is het er mee eens dat een klein verlies verantwoord is, gegeven de huidige 

reserve en het gezonde ledenbestand, en complimenteert het goede werk. De ALV verleent het 

bestuur decharge voor het gevoerde beleid. 



 

Merel geeft aan dat we, ondanks de gezonde financiële situatie, de bijdrage om mee te spelen op de 

clubavond voor niet-leden willen verhogen van €2,50 naar €3,-. Dit staat meer in verhouding tot de 

contributie en tot de bedragen die bij andere clubs gevraagd worden. Eigenlijk hebben we dit in het 

verleden al eens besloten, maar het is nooit daadwerkelijk tot uitvoering gekomen. De leden zijn het 

er mee eens, maar Stef vraagt of het niet beter is om een leeftijdsgrens te stellen. Iedereen vindt het 

een goed idee om jeugdleden (<= 25 jaar) te ontzien, maar in de praktijk is het al zo dat we meestal 

geen inschrijfgeld vragen aan jongeren. Sjoerd geeft aan dat je uiteindelijk ook wel wil dat mensen lid 

worden. We besluiten dan ook om wel rekening te houden met jeugdleden, maar het niet formeel vast 

te leggen, zodat we er – net als nu – pragmatisch mee om kunnen gaan.  

Mascha licht vervolgens de begroting voor het lopende seizoen nog even toe. Afgelopen jaar viel de 

jeugdsubsidie van de NBB - die wordt uitgekeerd op grond van gegevens van het jaar daarvoor - wat 

tegen (€500) in verband met de richtlijnen die niet optimaal waren toegespitst op de situatie rond 

corona (ondanks veel inspanningen vanuit de club). Inmiddels weten we al dat we voor het afgelopen 

seizoen €750,- krijgen uitgekeerd. Daartegenover staat dat we als denksportvereniging geen btw-

vrijstelling meer krijgen. Gezien onze begroting (< €20.000) hebben we daar niet direct hinder van (we 

hebben gekozen voor een regeling waarbij we geen btw hoeven af te staan en geen administratie 

hoeven bij te houden, maar ook geen btw kunnen terugvorderden). De NBB is echter wel verplicht 21% 

btw te heffen. Dit wordt voor 2/3 op de clubs doorberekend. Daarbovenop komt een inflatiecorrectie, 

waardoor we ongeveer €200 meer kwijt zijn aan bondsafdracht. Al met al is een verlies van €550,- 

begroot, bij gelijkblijvende contributie. Peter vraagt zich af of de NBB bij de afdracht de leden die bij 

meerdere clubs lid zijn niet dubbel telt. Mascha geeft aan dat ze een overzicht krijgt van de NBB en dit 

vergelijkt met de contributie die onze leden aan de club betalen, zodat eventuele fouten altijd aan het 

licht komen. De ALV gaat akkoord met de begroting. Sjoerd geeft aan de we ook niet al te lang met 

een contributieverhoging moeten wachten, omdat het anders zo’n grote stap wordt. 

 
7. Bestuur 
 

Alle bestuursleden willen nog wel een jaar aanblijven. Momenteel zijn er ook geen tegenkandidaten. 

De samenstelling ziet er voor 2022/2023 dan ook als volgt uit: 

Merel Bruijnsteen: voorzitter / vicewedstrijdleider 

Richard Casius: secretaris / vicevoorzitter 

Mascha Honsbeek: penningmeester 

Roland Verdonk: wedstrijdleider 

Yke Smit: jeugdzaken 

Sicco Kooiker: algemeen bestuurslid (m.n. jeugdzaken) 



 
Mochten er jeugdleden zijn dit het bestuur willen komen versterken, dan staan we daar altijd open 

voor. 

 
8. Nieuw seizoen 
 
Roland licht het nieuwe seizoen toe. Ondanks dat corona niet echt meer speelt, willen we voorlopig 

vasthouden aan de voorinschrijving via e-mail, omdat dit handig is voor de dienstdoende 

wedstrijdleider. Tijdig aanmelden aan de zaal (voor 19:45) blijft ook tot de mogelijkheden behoren. De 

kalender blijft ongeveer hetzelfde als afgelopen jaar (normaal gesproken butler, paren aan het eind 

van de maand, feestelijke drives), maar goede ideeën zijn altijd welkom. Judith oppert individueel (de 

animo hiervoor was tanende, maar we willen het wel weer een avondje proberen dit jaar, Stefan noemt 

“goulash” (wilde spellen door matig schudden), Peter cross-imps om geld, en Maria robberen. Spelen 

om geld lijkt niet bij iedereen in de smaak te vallen, maar alle ideeën zijn genoteerd! 

  
Voordat we verder gaan naar de rondvraag meldt Mascha dat we nog een nieuwe kascommissie 

moeten aanstellen. Stefan heeft al twee keer achter elkaar in deze commissie zitting genomen, en mag 

niet nogmaals. Yvon heeft al voor de vergadering aangegeven dat zij het dit seizoen wel met Betty wil 

doen. Betty antwoord “heel gezellig,” dus de kascommissie voor volgend jaar is bekend! 

 
 
9. Rondvraag 

Yke geeft aan dat veel studentenclubs een toernooi organiseren, en mist dit een beetje bij US Uil. Je 

kan aan allerlei verschillende formats denken. De zaal wordt gevraagd wie er wil meedenken en/of 

mee wil helpen met de organisatie. Behalve Yke, melden Stefan en Peter zich.  

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:59. 

 

Met hartelijke groet namens het bestuur van US Uil, 

Richard Casius (secretaris) 


