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1. Opening 
Welkom, in het bijzonder aan Jetty Groels die gelukkig aanwezig kan zijn. 
Verzoek om altijd tijdens bijeenkomsten, bridgeavonden, bridgedrives etc. altijd vaccinatiebewijs mee te 
nemen omdat controle door de GGD mogelijk is. 
Verzoek om het Aan-signaal zoveel mogelijk en zorgvuldig te lezen. Dit is ons belangrijkste 
communicatiemiddel. 
Mededeling: voor Ruud Koningen is dit het laatste seizoen als voorzitter en wedstrijdleider. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen. 
  
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 september 2020 
Notulen vorige ALV worden goedgekeurd onder dankzegging aan Finy Sijbring. 
 
4. Jaarverslag van het bestuur 
Geen opmerkingen. 
 
5. Financiën 
a) Jaarverslag van de penningmeester.  
b) Financiële terugblik 1 april 2020 – 31 maart 2021 
Cia de Jong: Wat zijn de werkelijke baten 2020 -2021 bij post onvoorzien? 
Reactie: Dit is een restant van de DUWdag van het jaar daarvoor. Deze was wel begroot, maar heeft niet 
plaatsgevonden. De vrijwilligers hebben wel een attentie ontvangen (kosten € 400,-) waardoor een 
voordelig saldo resteerde. 
Verklaring voor het negatief saldo van € 665,-: Er was niet voorzien in drives, maar die zijn er toch geweest 
via stepbridge. 
c) Begroting 1 april 2021 – 31 maart 2022 
Ko Rijnen vraagt een toelichting op de begroting van € 9300,- contributies. 
Verklaring: Ervan uitgaande dat we weer gewoon in de zaal kunnen spelen, wordt weer het 
contributiebedrag van voor corona begroot, minus de contributie aan de bond. 
Cia de Jong: Is er geen bedrag begroot voor het lustrum 2025? 
Reactie: De lustrumviering van 2020 is uitgesteld naar 2022. Het is voorlopig niet de bedoeling om twee 
grote feesten vlak na elkaar te vieren. 
 
6. Kascommissie 
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
a) Verslag van de kascommissie (Harry van Hoof en John Boeren).  
De vergadering verleent het bestuur décharge op voorstel van de kascommissie. 
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Met dank aan de kascommissie. 
b) Samenstelling nieuwe kascommissie. 
John Boeren en Harry van Hoof vormen de kascommissie voor 2022. Ko Rijnen treedt toe als reservelid. 
 
7. Vaststelling contributie 
a) Afgelopen seizoen was de contributie op €40 gesteld voor alle leden. Nu we weer in de 
foyer kunnen bridgen, gelden voor het komende seizoen de “oude” bedragen: 
lid 1 avond: €70, lid 2 avonden: €95, niet-spelend lid €40, dubbelleden €11 korting. 
Het sturen van de contributienota wordt geautomatiseerd. 
Frans van Gulik: Is het een idee om het jubileum over te slaan zodat we de contributie laag kunnen 
houden? 
De meeste leden zijn hier niet voor (er is wel behoefte aan een feest). Bovendien heeft de feestcommissie 
al het een en ander aan werk verzet. Dat willen we niet zomaar opzij schuiven. 
 
8. Jaarrooster voor het seizoen 2021-2022 
Het voorgestelde jaarrooster gaat uit van speelavonden in de foyer op dinsdagavond en op 
donderdagavond. De kerstdrive zal op een dinsdagavond zijn, de dinerdrive aan het einde van de 
carnavalsvakantie ende paas-/einddrive op de dinsdag na afloop van de clubcompetitie. 
De volgende Algemene vergadering zal op 21 april 2022 plaatsvinden. 
 
9. Jubileumviering 50-jarig bestaan 
Er is geen geschikte locatie gevonden voor deze viering. Corona stelt momenteel nog te 
hoge eisen. Het bestuur heeft besloten jubileumfeest uit te stellen tot oktober 2022. 
De jubileumviering is hiervoor ook al aan de orde geweest. 
 
10. Bestuurssamenstelling 
Finy Sijbring en Bertus de Groot zijn volgens rooster aftredend. Bertus stelt zich herkiesbaar, hetgeen door 
de vergadering wordt geaccepteerd. 
Finy trekt zich terug als bestuurslid. Als dank voor haar inzet voor de club overhandigt de voorzitter haar 
een fles wijn en een mooie bos bloemen. Heel erg bedankt, Finy! 
Lucia Moonen wordt benoemd als lid van het bestuur. 
 
11. Rondvraag 
Harry van Hoof: Wie vertegenwoordigt BCBE bij vergaderingen van de Bond en het District? Het zou goed 
zijn de hoogte van de contributiebijdrage aan de bridgebond (€23,- per lid) bij het district aan te kaarten. 
Reactie: We zullen dit onderwerp tijdens de volgende bestuursvergadering meenemen. 
Lenie Gordebeke: Wat is het beleid van het bestuur met betrekking tot mensen die niet gevaccineerd zijn? 
Reactie: We doen ons best om het risico zo laag mogelijk te houden en handhaven de maatregelen zo 
streng mogelijk. 
Lenie Gordebeke: Is het mogelijk om in de foyer te bridgen als je kijkt naar de aantallen? 
Reactie: We gaan in bubbels bridgen en dan past het allemaal, zowel de dinsdag als de donderdag. We 
gaan geen leden weigeren, wel is er een ledenstop voor de donderdag. 
Lenie Gordebeke: Is het mogelijk een smoelenboek te maken van alle leden? Monique Bensing: We 
moeten rekening houden met de regels rondom de privacy. 
Bestuur: We zullen dit onderwerp bespreken tijdens de volgende bestuursvergadering. 
Kees van de Ven: Toos Roemen maakte deel uit van de kascommissie. Ik wil voorstellen leden die het 
afgelopen jaar zijn overleden te memoriseren aan het begin van de Algemene Ledenvergadering. 
Reactie: ook dit punt bespreken we tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. 
Kees van de Ven: Is er een vergoeding mogelijk voor het werk van een wedstrijdleider? 
Reactie: Dit wordt een punt van de volgende bestuursvergadering. 
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Frans van Gulik: Is de invallerslijst nog actueel? 
Ook dit is een punt voor de volgende bestuursvergadering. 
Middagbridge? Hieraan zal aan het eind van het kalenderjaar aandacht worden besteed. Ruud Koningen 
merkt op dat de belangstelling voor de 8 dinsdagmiddagen in de foyer tamelijk minimaal is geweest. 
 
12. Afmelden competitie en melden vervanger 
Theo Brok geeft uitleg over de manier waarop je je via de website kunt afmelden voor één of meer 
competitieavonden en hoe je dan ook eventueel kunt aangeven dat er een vervanger komt.  
Het vrije tekstveld in het formulier kan gebruikt worden voor het aangeven van de partner.  
Driemanschappen moeten via deze formulieren per avond aangeven wie er speelt. 
Via de mail krijg je altijd vrij snel na het invullen een overzicht van wat op het formulier is ingevuld. 
Alleen in spoedgevallen kan er na 16.00 uur naar de wedstrijdleider gebeld worden. 
 
Monique Bensing: Het is lastig om even snel iets terug te zoeken in het Aan-signaal omdat dit in een 
beveiligd archief zit. 
Theo: Omdat we niet willen dat iedereen (ook buitenstaanders) deze Aan-signalen kan lezen zitten deze in 
een beveiligd archief. 
 
13. Sluiting 
Aanwezigen hartelijk dank voor hun komst. 
 


