VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN BRIDGECLUB NEER
D.D. 02 september 2015
Aanwezig: Gerrit Derikx, voorzitter; Luus Veelen, penningmeester; Karin Wollaert, secretaris Madelon
Windhorst, technische commissie; Totaal aantal leden: 44 Afwezig met kennisgeving: Leo Rikken, Nelis
Luijten; Ria Peeters
1. Opening door de voorzitter
Gerrit opent de vergadering en heet allen welkom in de nieuwe locatie. Hij spreekt de hoop uit dat het
ons hier allen goed zal bevallen. Een aantal keren zal van 19.45 – 21.15 uur de percussiegroep oefenen.
Een dik gordijn en geluidwerende ruimte zitten ertussen. Dus we verwachten dat de overlast minimaal
zal zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan moeten we voor die avonden omzien naar een alternatief.
Inge, onze gastvrouw, wordt aan ons voorgesteld. Consumptiekaarten zijn te koop aan de bar. Bij
betaling voor 10 bonnen krijg je er één cadeau.
2. Goedkeuring van het verslag van de jaarvergadering van 20 augustus 2014
Er zijn geen op-of aanmerkingen op dit verslag. Derhalve wordt het goedgekeurd.
3. Mededelingen
Harrie Peeters neemt zitting in de technische commissie.
De viering van het 15-jarig jubileum gaat door bij café Goeden in Roggel. Aan-en afmeldingen moeten
uiterlijk 23 september binnen zijn. Het feest wordt door de club aangeboden. Iedereen wordt
verzocht om 12.45 uur aanwezig te zijn. Het bridgen start om 13.00 uur.
4. Financieel verslag boekjaar 2014-2015
Toelichting penningmeester: Luus licht de cijfers toe en het is duidelijk dat onze financiële situatie
positief is. Verslag kascommissie: Wim Smeets voert het woord en geeft aan dat het financieel overzicht
duidelijk en overzichtelijk is. Verlening décharge: De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur
décharge te verlenen, hetgeen vervolgens gebeurt. Benoeming nieuwe kascommissie: Henny Schmitz
blijft in de kascommissie en Ineke Grooten stelt zich beschikbaar als nieuw lid.
5. Vaststelling contributie 2015/2016
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar € 40,00 per persoon. Dit in verband met te
betalen zaalhuur. Er zijn geen vragen hierover van de leden. Alle aanwezige leden stemmen in met het
voorstel.
6. Technische commissie: resultaten seizoen 2014-2015 en programma 2015-2016
Madelon neemt het woord. I.p.v. de vervallen uitwisseling met Helden is scrabble bridge gespeeld.
Winnaars waren Cecile Claes en Lenie Smolenaars. De Sylvesterdrive is gewonnen door ep. Sniekers.

e

Er zijn 2 viertallenwedstrijden gespeeld: de 1 is gewonnen door Nelis Luijten/Leo Rikken met Door
e

Kockelkoren/Madelon Windhorst met 25 WP en de 2 wedstrijd door Rita v.d. Heide/Martin Luyten met
Mariet Houben/Peter Peters met 25 WP. Het persoonlijk kampioenschap kwam te vervallen. De
tuinenbridge tot slot is gewonnen door Wim Smeets en Jeanne Julicher met 65,15%.
Het jaarprogramma staat op de site en wordt derhalve niet integraal in dit verslag opgenomen. Madelon
geeft een korte toelichting. Er zijn dit jaar 39 avonden te vullen en dat is veel. Er zijn daarom 2 x 7
avonden laddercompetitie. Op 30.12.14 is de oudejaarsdrive. Voor eind maart is de eerste
viertallencompetitie gepland en de tweede keer kan er nog gewijzigd worden. Op 25 mei is de afsluiting
van de competitie en de tuinenbridge is gepland voor 2 juli 2016.
Madelon heeft nog een paar aandachts-c.q. verbeterpunten:
Systeemkaarten gebruiken, zeker in de A-lijn. Stop-en Alert-kaartjes gebruiken. Het volume
beperken, zeker als de arbiter geroepen wordt.
Hans Veelen heeft nog een aanvullende opmerking over kaarten en biedboxen: voorzichtig met de
speeldozen. Er zitten namelijk overal nieuwe kaarten in die nog erg glad zijn. Verder vraagt hij de
Stop-kaartjes goed op te bergen in de biedboxen. Dit om beschadiging te voorkomen.
e

e

De winnaars van het afgelopen seizoen zijn: Vrijdagmiddag: 1 plaats Annie Geelen (53,74%); 2 plaats:
e

Jan Geelen (52,09%);.3 plaats: Ria Peeters (51,80%) Slemcup: Omdat er 6 winnaars zijn (allen 4 punten)
t.w. Mia Mevissen, Ria Peeters, Jan en Annie Geelen, Cor Boonen en Will Seuren) krijgen allen een roos
e

e

i.p.v. een beker. Clubkampioenen: 1 plaats: Nelis Luijten/Leo Rikken (479 pnt.); 2 plaats:Gerrit en Dide
e

Derikx (460 pnt.); 3 plaats: Door Kockelkoren/Madelon Windhorst (458 pnt.). Zomerkampioen: 1

e

e

plaats: Gerrit en Dide Derikx (56,06%); 2 plaats: Hans en Luus Veelen (55,9150;
e
plaats: Door Kockelkoren/Madelon Windhorst (55,04%).
3
T.a.v. het zomerkampioenschap merkt Madelon nog op dat Hans en Luus Veelen als winnaar naar
voren kwamen toen het programma in Excel werd gezet. Dat zit helaas in het systeem en is niet te
verhelpen.

7. Evaluatie tuinenbridge
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de tuinenbridge 2016 weer op dezelfde manier te
organiseren als in 2014.
1. Bestuursverkiezing

2. Rondvraag
Luus Veelen is aftredend als penningmeester en is herkiesbaar. Omdat zich geen tegenkandidaten
gemeld hebben, is Luus bij acclamatie herbenoemd.

Ruud Windhorst vraagt of het mogelijk is meer introducés mee te nemen naar de tuinenbridge. Dat
zou ook wellicht tot nieuwe leden kunnen leiden. Is een goed idee.
Er hebben zich tot nu toe 3 mensen gemeld voor een bridgecursus. Gerrit dankt Jan v.d. Meer voor zijn
zorg voor de website; Hans voor de zorg voor de materialen; Ton Hillen en Jan Hesen voor het leiden van
de vrijdagbridge.
Har en Cor Boonen trakteren vanavond vanwege hun gouden bruiloft. De vrijdagmiddagbridge start
misschien al volgende week. Als er minder dan 6 personen zijn, gaat het niet door.
10. Sluiting
Gerrit dankt eenieder voor zijn/haar inbreng, wenst allen een gezellig bridgejaar en sluit de
vergadering.

Roggel, 1 oktober 2015
Karin Wollaert, secretaris

