VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING
VAN BRIDGECLUB NEER D.D. 20 AUGUSTUS 2014
Aanwezig: Gerrit Derikx, voorzitter; Ine Rienties, secretaris; Luus Veelen, penningmeester;
Madelon Windhorst, technische commissie
Afwezig met kennisgeving: Leo Rikken, Marin Luyten, Harry en Wies Peeters, Wim en Truus Peters,
Lenie Augustinus, Ton Hillen, Mia Caris, Mia Mevissen, Ria Peeters
1. Opening
Gerrit opent de vergadering. I.v.m. vakanties is deze iets eerder dan andere jaren.
2. Mededelingen
Het echtpaar Krabbenborg meldt zich niet alleen af voor de jaarvergadering, maar beëindigt ook zijn
lidmaatschap. Met de gezondheid van Harry gaat het nog niet zo goed en binnenkort komen er weer
twee grote operaties. Zij danken voor alle belangstelling in het verleden.
Ook Wim Hermans beëindigt zijn lidmaatschap.
3. Financieel verslag penningmeester, verslag kascommissie over boekjaar 2013-2014 en
benoeming nieuw lid kascommissie
Luus licht het uitgedeeld overzicht toe. Momenteel hebben we € 2200,00 over. Hiervan wordt de
helft gereserveerd voor bijzondere uitgaven. De andere helft is voor de viering van het 3e lustrum. Er
zijn verder geen vragen of opmerkingen over het financieel verslag.
De kascommissie heeft alle stukken prima in orde bevonden en wordt met een applaus bedankt.
Henny Schmitz en Wim Smeets nemen zitting in de kascommissie volgend jaar.
4. Vaststelling contributie 2014/2015
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur de hoogte van de contributie te
handhaven.
5. Evaluatie competitiereglement
= Start wintercompetitie: Het voorstel van het bestuur op de 1e woensdag van september te starten
is akkoord. Dit geldt vanaf 2015.
= Aantal zittingen: Het bestuursvoorstel om het aantal zittingen per competitieronde te handhaven
op 7 is akkoord.
= Scores bij afwezigheid: Het voorstel van Jac Beurskens (1e keer max. 52,5%, 2e keer max. 50%, 3e
keer max. 47,5%, met in alle gevallen of het eigen gemiddelde) wordt door de vergadering
aangenomen.
= Laddercompetities: Het voorstel om de uitslag te verwerken in de totaaluitslag van het
winterseizoen wordt aangenomen.

6. Technische commissie: resultaten seizoen 2013/2014 en programma 2014/2015
Madelon blikt terug. Bij de uitwisseling met Helden waren Ine Rienties en Rina van Heusden het
beste paar. Komend jaar moeten wij weer organiseren.
Clubkampioen zijn Nelis Luijten en Leo Rikken met als 2e Jac Beurskens en Wil Seuren en 3e
Rina v. Heusen en Ine Rienties.
Op vrijdagmiddag is Ton Hillen als 1e geëindigd met Jan Hesen op de 2e plaats en Wil Jacobs als 3e.
Slemkampioen zijn Nelis Luijten en Leo Rikken geworden. Dit jaar beginnen we met een nieuwe
beker omdat de andere zoekgeraakt is.
Ladderkampioen zijn Door Kockelkoren en Madelon Windhorst geworden met Thera de Veer/Wim
Smeets op de 2e plaats en het ep. Windhorst als 3e.
Verder vraagt Madelon aandacht voor een aantal punten:
= De systeemkaarten steeds op tafel leggen en er ook consequent naar handelen.
= Hoewel het de laatste tijd wel beter gaat wordt nog eens gevraagd het stemvolume te beheersen.
= De Stop- en Alert-kaartjes consequent en op de juiste wijze gebruiken.
= Geen non-verbale signalen uitzenden tijdens het kaarten en evenmin aan elkaars kaarten komen.
= Voortdurend de sfeer aan tafel bewaken.
Programma (komt ook op de site)
17 September start van de competitie met 7 rondes.
Op 29 oktober of 5 november is de uitwisseling met Helden.
Dan volgt een laddercompetitie van 5 rondes; beginstand is de eindstand van de vorige ronde.
Op 17 december is de eerste 4-tallenwedstrijd en in februari volgt de 2e.
Op 27 december is de sylvesterdrive .
Vervolgens de 2e en 3e competitieronde en op 22 april is het persoonlijk kampioenschap. Daarna is er
weer een laddercompetitie van 5 rondes met op 4 juli tenslotte de tuinenbridge.
7. Bestuursverkiezing
Ine is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Gerrit bedankt haar met een bloemetje voor haar inzet
de afgelopen jaren. Karin Wollaert is bereid gevonden het secretariaat over te nemen. Er hebben zich
geen tegenkandidaten gemeld. Derhalve is zij benoemd.

8. Wat verder ter tafel komt
Henny Schmitz en Lau Driessen zijn bereid een commissie te vormen om het 3e lustrum te
organiseren in september/oktober 2015.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Gerrit de vergadering.

Hoewel de vergadering officieel al gesloten is, vraagt Gerrit de aanwezigen toch alsnog het bestuur te
déchargeren voor het afgelopen verenigingsjaar. Dat verzoek wordt ingewilligd.

Roggel, 23 augustus 2014
Karin Wollaert

