
Bridge-Club Wateringen 
 

VERSLAG algemene ledenvergadering Bridgeclub Wateringen, zondag 29 december 2019 

Opgesteld door Koos van Mierlo 

 

Veel leden aanwezig bij aanvang van de ledenvergadering.  Het is voor de derde keer dat we 

aansluitend aan de vergadering een bridgedrive houden. 

 

Van het bestuur zijn aanwezig: mw. L. Arkesteijn, mw. C. Hout, dhr. M. Groenewegen,  

dhr. M. de Bruin en dhr. K. van Mierlo 

 

 

1. Opening 

Om 13.10 uur opent de voorzitter, dhr. Groenewegen, de vergadering en heet iedereen welkom; iets 

later dan gepland in verband met de grote toeloop van leden. 

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

Er zijn geen speciale afmeldingen. Tevens zijn er geen mededelingen. 

Ingekomen stukken: Brief van de kascontrôlecommissie en een brief van dhr. Rinus Nigten. De brief 

van Rinus gaat over het laten vervallen van de laagste score en het iets gestuctureerder aanpakken van 

een beslissing op dit punt. Het punt van Rinus wordt bij punt 9 behandeld. 

 

3. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden in 2018 

Het verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. Er zijn, namens de leden, geen opmerkingen op 

het verslag van 2018. Het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar ziet er uitstekend 

uit. Dank hiervoor, namens de gehele vergadering. 

De Algemene Ledenvergadering heeft de notulen akkoord bevonden en vastgesteld. Het verslag kan 

de boeken in. 

 

4. Verslag van de voorzitter over seizoen 2018-2019 

De voorzitter bespreekt het opgestelde verslag over seizoen 2018-2019, conform de bijlage. Het 

verslag komt ook op de website van de vereniging, waar u het nog kan terugkijken (bridgewat.nl). Alle 

punten die ter sprake komen zijn duidelijk verwoord in het bijgaande verslag. Enkele bijzonderheden: 

  

• Het bestuur is wederom de vele vrijwilligers zeer dankbaar voor hun getoonde inzet: 

• Het bestuur bestond uit dezelfde 5 personen; er is niets gewijzigd. 

• Mw. Christy Hout en dhr. Cas Maat (deels), verantwoordelijk voor de interne competities, 

worden hartelijk bedankt voor hun vele en uitstekende werk. De competities op de dinsdag 

en donderdag zijn prima verlopen. Cas Maat gaat helaas stoppen; hij is voor zijn inzet al 

in de bloemetjes gezet op de donderdagmiddag. 

• Het echtpaar Joke en Ab van Marrewijk wordt bedanktvoor het beheer van de materialen. 

• “Lief en leed”: de dames Lidwien Luiten (dinsdag) en Mies de Vette (donderdag), worden 

hartelijk bedankt voor alles wat zij dit jaar gedaan hebben. Dank!! Uiteraard applaus!!!! 

• En uiteraard bedankt ook degenen, die elke week weer de stoelen/tafels/spellen, et cetera, 

klaarzetten, zodat alles weer op tijd kan beginnen op de competitiedagen. Het bestuur is de 

leden die dit doen, zeer erkentelijk.  

• Huidig aantal leden: 230: 134 dames en 96 heren. Het oudste lid is 89 jaar en de jongste 

44 jaar. We zijn gestart met 226 personen. (voor beide dagen). Het bestuur is erg blij met 

het ledenaantal. Het is een gezonde club, qua leden. 

• We hebben dit jaar, financieel, een positief saldeo behaald. Het financieële verslag wordt 

verderop toegelicht door de penningmeester 

• Aktiviteiten, van de club: 

- De FietsBridgeDrive, de 19e, was er ook weer. Winnaars waren het echtpaar Mireille 

en Willem Vonk (61%), die ook gelijk lid zijn geworden. Het was een prachtig 



evenement, wederom mede door de bijdrage van velen – en dan uiteraaard in het 

bijzonder Leny – een groot succes !!!!!  

- Externe competities: Er was vorig jaar slechts 1 team bij de externe viertallen-

competitie van district Delft. Het speelde in de 1e klasse, met als resultaat een 3e 

plaats. 

- Aanbeveling om mee te doen met de aktiviteiten van district Delft. Deze zijn allemaal 

goed verzorgd. 

- Verder zijn onze aktiviteiten te zien op het verslag van de voorzitter (zie website). 

 

5. Financieel verslag 

De penningmeester, dhr. Michael de Bruin, geeft een toelichting op het financiële verslag.  

We hebben een positief resultaat van € 1.000,00, mede door oa de bridgecursussen en de Rabo 

Clubkasactie. In de zomer waren er iets minder mensen bij de zomerbridge, mede door het warme 

weer en het uitvallen van enkele dagen. 

Er zijn verder geen vragen over het financiële gedeelte.  

De nieuwe begroting is nagenoeg gelijk aan vorig jaar; er is alleen een investering in de lijnen. 

 

6. Verslag van de Kascontrolecommissie 

De Kascommissie (Wim van der Valk en Jens Valk) doet een toelichting: op enkel punt na was alles 

weer dik in orde. Perfect. De financiën zijn goed gecontroleerd en alles wordt goedgekeurd. Op 

voorstel van de commissie besluit de Algemene Vergadering tot decharge voor het door het bestuur 

gevoerde beleid. De jaarrekening wordt opgenomen in de statuten. Complimenten van de ALV. 

Applaus voor de penningmeester. 

 

6. Benoeming Kascommissie volgend jaar 

Volgend jaar bestaat de Kascommissie uit dhr. Andre van der Berg en dhr. Jens Valk. Reserve: mw. 

Gerrie Olvers. 

 

7. Begroting/Beleid volgend jaar 

De penningmeester, dhr. Michael de Bruin, geeft een toelichting op begroting en beleid.  

De nieuwe begroting is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De begroting wordt vastgesteld en 

goedgekeurd,door de ALV 

 

8. Vaststelling contributie 2020-2021. 

Er is geen aanleiding, om de contributie aan te passen. Voorstel van bestuur om de contributie niet te 

verhogen, waartegen geen bezwaar is!. Contributie blijft hetzelfde, namelijk € 55,00. Dit wordt 

akkoord bevonden door de leden van de Algemene Vergadering met groot appaus en vastgesteld. 

 

9. Bestuurssamenstelling. 

Van de bestuursleden waren Christy Hout en Marc Groenewegen volgens rooster aftredend en 

herkiesbaar. De Algemene Leden Vergadering wordt gevraagd of zij akkoord gaan met het aanblijven 

van Christy en Marc. De ALV gaat akkoord, wederom met luid applaus.  

 

Brief van Rinus Nigten: 

Rinus heeft een brief ingestuurd, om toch nog eens te kijken naar “het laten vervallen van de laagste 

score” in de competie. Dit is vorig jaar ook al behandeld, maar hij vond dat het niet goed besproken is. 

Hij vindt het belangrijk, omdat het een soort van competitievervalsing is, waarbij sommigen, die 

minder scoren dan een ander, toch promoveren. (met voorbeelden). 

 

Het punt wordt nu goed besproken. Vóór en tégens worden goed doorgenomen en uitgelegd. Punt 

wordt in stemming gebracht in de ALV. Gevraagd wordt of men voor is, om het reglement te wijzigen. 

De meeste leden van de ALV gaan hier niet in mee en kiezen er dus voor om het reglement niet te 

wijzigen. 

 



Tevens wordt besproken dat er contact met de verhuurder zal worden opgenomen aangaande diverse 

onvolkomenheden (bruggetje/verlichting buiten/bestrating/hekje op de hoek, en of het mogelijk is om 

een andere rode wijn op te nemen in de barbenodigdheden). 

 

10. Rondvraag. 

Kees Vijverberg:  

Vraag:Is het mogelijk om in de kastjes de uitkomst in te voeren?  

Antwoord: Er wordt geopperd dat dit weinig zin heeft. 

Cocky Lavermans:  

Vraag;Is het mogelijk om Harten en Schoppen aan te passen in de kastjes. (verschil niet duidelijk)? 

Antwoord: Deze mogelijkheid is er inderdaad. 

 

Verder zijn er geen rondvragen.  

 

 

De voorzitter dankt nogmaals de vele vrijwilligers voor de inzet en aanwezigheid 

 

Hierna is er aandacht voor Cas Maat, die helaas gaat stoppen. Cas wordt voor zijn inzet voor de club 

hartelijk bedankt met een mooie bos bloemen en een “Kei van de Nederlandse Bridgebond” van het 

bestuur. Luid applaus!! 

 

De vergadering wordt even later gesloten en we gaan op naar de Oliebollen en drive. 

 

 

 

 

 
Huldiging van Cas 


