Verslag van de Algemene Ledenvergadering
“ANRBdeParel”, gehouden op vrijdag 4 oktober 2019 om
13.15 uur in het DVAN-gebouw.

Agendapunt 1 :
Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Speciaal een welkom voor de nieuwe leden, ook stelt hij voor zover nodig
Hans Schiltmans penningmeester en Bep Westendorp secretaris.
Aanwezig zijn de wedstrijdleiders, Frans Goedemondt, Yvo Bouman, Joke de Vegt
en Wim van Heumen.
Agendapunt 2 :
Er zijn geen ingekomen stukken.
Agendapunt 3 :
Mededelingen. In dit agendapunt wordt ook agendapunt 8 behandeld.
Er wordt door de voorzitter een toelichting gegeven over de samenstelling van het
huidige Bestuur.
Na diverse besprekingen met diverse personen en het bestuur van de DEVAN zijn de
volgende besluiten genomen.
De wedstrijdleiders voor de dinsdagmiddag zijn Joke de Vegt en Wim van Heumen,
Voor de vrijdagmiddag blijven Yvo Bouman en Frans Goedemondt de leiding houden.
Harry Koffijberg heeft door deze verandering aangegeven om zijn funktie als interim
voorzitter met een jaar te willen verlengen. In de volgende Algemene Ledenvergadering
treedt Harry af.
Hij vraagt aan de vergadering om aandacht te besteden aan het vinden van een nieuw
Bestuurslid om de plaats van Harry te gaan invullen.
Agendapunt 4 :
Het verslag van de ALV van 4.10.18 wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
Agendapunt 5 :
Jaarverslag 2018-2019. In het jaarverslag wordt het foutieve jaartal op blz 2 aangepast.
Dit moet zijn 2018.
Verder wordt het Jaarverslag goedgekeurd.
Wel is er kritiek op de oude kastjes. Wij blijven deze kastjes gebruiken, welk programma
er draait doet er niet toe.

Agendapunt 6 :
De penningmeester presenteert het Financieel jaarverslag 2018 - 2019.
Hij geeft een toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening.
De contributie hoeft niet verhoogd te worden en blijft € 60,00 voor 1 middag spelen en
€ 85.00 voor 2 middagen spelen. Hij verzoekt de leden voor het einde van deze maand te
betalen.
Er komt commentaar uit de vergadering dat onze contributie aan de hoge kant is als je
naar andere bridgeclubs kijkt.
Dit wordt weerlegd o.a. door Frank Visser omdat iedere club andere onkosten heeft en
ook het aantal leden verschild.

Ali Wolves verklaart, als één van de 2 kascommissieleden, de financiële verantwoording
in orde en vraagt de vergadering in te stemmen met décharge van de penningmeester.
Er zijn geen opmerkingen, noch vragen en daarmee is dit met algemene stemmen
goedgekeurd.
Annewietske Slenters (niet aanwezig maar was al reserve) en Frans Goedemondt worden
de nieuwe kascommissieleden.
Yvo Bouman wordt de nieuwe reserve. De voltallige vergadering stemt hiermee in.
Agendapunt 7 :
Begroting en toelichting door de penningmeester.
Dit jaar wordt een moeilijk jaar omdat er een krap budget is.
Er komt meer financiële ruimte omdat sommige kosten zijn afbetaald met ingang van
volgend jaar, met name afschrijving voorraad en aanschaf toiletten.
Joke de Vegt vraagt of wij het hele jaar huur moeten betalen, icl. de vakantiemaanden.
Dit is inderdaad het geval.
Agendapunt 8 :
Behandeld bij Agendapunt 3
Agendapunt 9 :
Rondvraag. Er komen weer vragen of wij ook niet in de vakantiemaanden kunnen
bridgen. Zoals in de vorige ledenvergadering is dit al uitgebreid behandeld en er wordt nu
weer aangegeven dat wij het huidige speelrooster handhaven.
Joke de Vegt komt met de suggestie om op de dinsdagmiddag, van 12.45 tot 13.15 uur
een extra les in te lassen om het bridgen naar een hoger peil te tillen. Er wordt door de
vergadering positief op gereageerd.

Harry vraagt aan de leden of er mensen zijn die willen helpen bij het organiseren
van de Kerstdrive.
Er melden zich de volgenden leden aan: Ineke van der Leij, Gini Vlam, Ineke Hartman
en Ria Koffijberg.
Over het houden van de Paasdrive is besloten, deze niet meer samen te organiseren door
de dinsdagmiddag en de vrijdagmiddag, maar ieder voor zich.
Agendapunt 10 :
Sluiting. De voorzitter bedankt om 14.00 uur de aanwezigen voor hun vertrouwen in het
bestuur.
Het Bestuur, secr. Bep Westendorp

Apeldoorn, 20 oktober 2019

