VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN BRIDGECLUB NEER
D.D. 07 september 2016
Aanwezig: Gerrit Derikx, voorzitter; Luus Veelen, penningmeester; Karin Wollaert, secretaris
Madelon Windhorst, technische commissie;
Afwezig met kennisgeving: Mia Caris, Mariet Houben, Nelis Luijten, Jan en Truus v.d. Meer, Peter
Peters, Leo Rikken, Ruud en Margriet Windhorst
1. Opening door de voorzitter
Gerrit opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij memoreert dat we
kunnen terugkijken op een mooi seizoen.
2. Goedkeuring van het verslag van de jaarvergadering van 02 september 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag. Derhalve wordt het goedgekeurd.
3. Mededelingen
Op 16 september start het bridgen op de vrijdagmiddag weer. Karin zal een mail aan alle leden
hierover sturen.
4. Financieel verslag boekjaar 2015-2016
Toelichting penningmeester: Luus licht de cijfers toe. Introducés betalen € 1,-. Bij Café Goeden
betalen we geen zaalhuur. Er staat ook nog een betaling voor de ruimte op bij de handboog van
vorig jaar. Tot slot: 2015 moet 2016 zijn.
We gaan dit jaar weer proberen geld van de Rabobank te krijgen.
Luus bedankt ook de mensen die zitting hebben genomen op het verkiezingsbureau en zij spreekt de
hoop uit dat er volgend jaar ook weer mensen zijn die zich aanbieden.
Verslag kascommissie: Henny Schmitz voert het woord en geeft aan dat het financieel overzicht er
netjes uitziet. Wat opvalt is, dat nergens melding wordt gemaakt van onkostenvergoeding. Dat
verdient waardering.
Verlening décharge: De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen,
hetgeen vervolgens gebeurt.
Benoeming nieuwe kascommissie: Henny Schmitz is aftredend, Ineke Grooten stelt zich weer
beschikbaar en Wies Peeters stelt zich beschikbaar als nieuw lid.
5. Vaststelling contributie 2016/2017
Omdat we door het betalen van zaalhuur qua saldo achteruitgaan, stelt Harrie Peeters voor de
contributie te verhogen. We hebben dan wat meer ruimte om leuke dingen te doen.
De vergadering gaat uiteindelijk akkoord met € 45,--. De contributie voor leden die alleen op
vrijdagmiddag bridgen wordt vastgesteld op € 22,50.
6. Technische commissie: resultaten seizoen 2015-2016 en programma 2016-2017
Madelon begint met te vermelden dat de jubileumdrive bij gelegenheid van ons 15-jarig bestaan een
groot succes is geweest. Diegenen die het meeste geld bij elkaar geschraapt hadden, werden
winnaar. De foto’s staan op de site.
De silvesterdrive is gewonnen door Jo & Ietje Sniekers met bijna 64%.
De aswoensdagdrive is per vergissing een gewone reguliere parencompetitie geworden.
Dan was er de viertallenwedstrijd waar 2 viertallen 16 WP behaalden: Cor Boonen-Henny Schmitz &

Gerrit en Dide Derikz en Ineke Meddens-Els Hilhorst & Ans Haans-Riet Truyen.
De individuele drive werd gewonnen door Fien Habets met 61%.
De tuinenbridge tenslotte werd gewonnen door Jan Hesen met zijn zwager Henk Wijnhoven met
60%.
Het nieuwe jaarprogramma
Dit staat ook op internet. Dit jaar wordt het iets anders: Er zijn 3 parencompetitieronden van 7
wedstrijden en daartussen 2 laddercompetities bestaande uit 5 wedstrijden. Al deze 31 wedstrijden
tellen mee voor het clubkampioenschap. Dit wordt door ranking berekend.
Dan zijn er nog 5 zittingen individueel kampioenschap. Daar komt een individuele kampioen uit. Dit
geheel wordt door Harrie georganiseerd en hij rekent ook de stand uit.
Na elke parencompetitie en na elke laddercompetitie volgt een individuele sessie en de
wedstrijdleider zal ook elke keer aankondigen wanneer de volgende keer zo’n avond is in verband
met afmelden. Dat is belangrijk!
We handhaven de slemkampioen.
Tot slot zijn er nog 3 vrije wedstrijden: de kerstdrive op 21 december, Aswoensdag drive op 1 maart
en een paasdrive op 19 april. Deze gelegenheden zullen feestelijk omlijst worden.

Het reglement voor de wintercompetitie staat op de site. Bij afwezigheid gelden de percentages
52,50, 50 en 47,50 of het eigen gemiddelde.
Voor de zomercompetitie is het voorstel om ook uit te gaan van minimaal de helft plus één
gespeelde zittingen om kampioen te worden. Daarbij speelt men bij voorkeur steeds als zelfde paar.
Als een persoon met een ander gespeeld heeft, geldt dat ook als paar.
Bij afwezigheid zijn de percentages 52,50, 50,0 en 47,50 of het eigen gemiddelde voor de helft plus
één gespeelde zitting en daarna 0%.
Het voordeel is dat je toch geprikkeld wordt om te blijven komen.
Indien gewenst wil de technische commissie dit voorstel nog toelichten. Indien het goedgekeurd is,
komt het op de site.

Tot slot worden de kampioenen gehuldigd:
Clubkapioen: 1. Nelis & Leo: 484 pnt.; 2. Jac B. en Will Seuren: 482 pnt.; 3. Gerrit en Dide: 474 pnt.
Zomerkampioen: 1. Jac B. en Will Seuren: 56,60%; 2. Els Pronk en Wim Smeets: 54,56%; Door K en
Madelon W.: 53,73%.
Slemkampioen: Gerrit en Dide met 3 punten.
Vrijdagmiddagkampioen: 1. Ien Rienties: 54,19%; 2. Ria Peeters: 53,70%; 3. Henny Schmitz: 52,51%
Als laatste wenst Madelon iedereen een prettig bridgejaar met veel spelvreugde, hoffelijk gedrag
naar partner en tegenstanders. Speel vooral geen eigen arbiter, houd het stemvolume op
aanvaardbaar niveau en last but not least vergeet niet je partner regelmatig te complimenteren met
diens fantastische biedingen, het afspelen en het tegenspel.

7. Evaluatie verblijf Haammaeker en Café Goeden en evaluatie Tuinenbridge
De Haammaeker: Het opbouwen en afbreken bevalt niet. De afspraak voor het komende kwartaal is:
als wij naar zaal 2 moeten, wordt de zaal voor ons ingericht. Uitruimen moeten we zelf blijven doen.
In zaal 1 staat de basisopstelling.
Hopelijk veroorzaakt het nieuwe meubilair minder lawaai bij het verplaatsen naar een andere tafel.
Café Goeden: De zomerperiode daar is prima bevallen. Vorig jaar was het niet mogelijk daar altijd te
bridgen. We gaan er opnieuw mee aan de slag en komen erop terug. Er zijn namelijk geluiden dat we
er nu wél terecht zouden kunnen. Hans Veelen brengt nog als bezwaar naar voren dat we in onze
naam Neer vermelden.
Tuinenbridge: Men is prima tevreden over dit evenement. Volgend jaar wordt de 15e keer op
identieke wijze ingevuld.
8. Rooster van afteden
Men is akkoord met het voorgestelde rooster van aftreden t.w.
2018 Gerrit Derikz; 2019 Karin Wollaert; 2020 Luus Veelen.
9. Rondvraag
Ton Hillen: Er moeten systeemkaarten besteld worden.
De bridgeclub staat niet in de gemeentegids. Karin zorgt dat dit hersteld wordt.
Luus Veelen stelt voor een rooster te maken voor het inruimen en opruimen van de zaal. Het bestuur
zal een voorstel maken voor het inrichten van zaal 1. Vrijwilligers (± 8 – 10 personen) kunnen zich
opgeven bij het bestuur.
Ineke Grooten vraagt volgend jaar te melden als er eventueel weer kermis is bij de jaarvergadering.
De Haammaeker is dan alleen te bereiken via de stoplichten op de Napoleonsweg.
Hans Veelen vraagt voorzichtig om te gaan met de kaartenbakjes. Er zitten veel nieuwe spullen in en
ze vallen er gemakkelijk uit.
Alles bij elkaar houden in de bieding boxen. De stop- en alertkaarten aan de achterkant opbergen.
De voorzitter dankt Hans Veelen voor het verzorgen van het materiaal. Ook worden Jan v.d. Meer
bedankt voor het bijhouden van de website en Ton Hillen voor zijn ondersteuning op de
vrijdagmiddag.
10. Sluiting
Gerrit dankt eenieder voor zijn/haar inbreng, wenst allen een gezellig bridgejaar en sluit de
vergadering.

Roggel, 5 oktober 2016
Karin Wollaert, secretaris

