Verslag van de Algemene Ledenvergadering
“ANRBdeParel”, gehouden op dinsdag 16 oktober 2018
om 13.15 uur in het DVAN-gebouw.
Aanwezig : Harry Koffijberg (plaatsvervangend voorzitter), Wim van Heumen
(penningmeester), Gerard van den Berg (notulist) en beide wedstrijdleiders Mieke
Bosman en Frans Goedemondt.
Afwezig : Nanny van Dijk in verband met ziekenhuisopname.
Agendapunt 1 : Voorzitter opent de vergadering en licht toe dat zijn rol een tijdelijke is.
Namelijk totdat Nanny weer beter is en/of totdat er andere leden in het bestuur zijn
benoemd. Er zijn geen voorstellen van de bestuursleden of wedstrijdleiders.
Agendapunt 2 : Noch uit de zaal , noch zijn voor zover bekend vragen, op- of
aanmerkingen van de leden binnengekomen (NB. i.v.m. ziekte van Nanny is er
momenteel geen toegang tot haar Personal Computer).
Agendapunt 3 : Mieke deelt mede dat Nanny op woensdag 10.10.18 getroffen is door
een hersenbloeding en dat op donderdag 11.10.18 het bestuur is ingelicht.
Over ca 4 weken is meer bekend over de oorzaak van de bloeding.
Nanny lijkt wel te begrijpen wat er wordt gezegd, maar kan niet praten.
De leden wordt verzocht voorlopig geen contact op te nemen met Nanny.
Agendapunt 4 : Het verslag van de ALV van 13.10.17 wordt met algemene stemmen
goedgekeurd.
Agendapunt 5 : Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag van 2017 (opgesteld door
Nanny) en krijgt de algemene instemming van de vergadering.
Agendapunt 6 : De penningmeester presenteert de Balans en de Verlies- en
Winstrekening van 2017.
Bep Westendorp verklaart, als één van de 2 kascommissieleden, de financiële
verantwoording in orde en vraagt de vergadering in te stemmen met decharge van het
bestuur.
Er zijn geen opmerkingen, noch vragen en daarmee is dit met algemene stemmen
goedgekeurd.
Ali Wolves en Frans Goedemondt melden zich als nieuwe kascommissieleden.
Annawietske Slenters als reserve. De voltallige vergadering stemt hier mee in.
Annawietske stelt voor de 2 kascommissieleden niet samen voor 2 jaar aan te laten
treden, maar slechts 1 per jaar. Het Bestuur gaat akkoord.
Agendapunt 7 : De penningmeester adviseert wat “vlees op de botten” voor eventuele
tegenvallers en om wat reserve te kweken.
Voorspelt een verlies van ca €650 voor 2018-2019 zonder contributieverhoging en stelt
voor de contributie te verhogen van €55 naar €60 voor 1x spelen per week, en van €80
naar€85 voor 2x spelen.
De vergadering stemt met algemene stemmen in met het voorstel.
Marijke Schiltmans : Waarom niet 2x per jaar betalen in plaats van 1x ?
Bestuur : Sommige kosten moeten worden betaald bij aanvang van het bridgejaar.

Bep Colvoort : Waarom zijn de kosten van verbouwing van de toiletten bij ons in rekening
gebracht ?
Bestuur : De clubs in het gebouw vonden de capaciteit veel te laag en hebben het DVANbestuur via de Ledenraad laten weten dat dit prioriteit had. De verhuurder had er geen
belang bij. Dus komen de kosten ten laste van de clubs.
Agendapunt 8 : Wim van Heumen stopt als penningmeester.
Voorzitter Nanny is voor onbekende tijd ziek. Harry neemt als assistent- wedstrijdleider
tijdelijk de honneurs waar. Als lid kan dit formeel niet.
Nieuwe bestuursleden zijn dus nodig. Deze maken samen uit wie welke functie ieder gaat
bekleden.
Bep Westendorp meldt zich, wil er over nadenken en met het bestuur in gesprek.
Hans Schiltmans meldt zich ook.
Agendapunt 9 : Ton Kroes wil graag meer spelen en daarom een kortere periode tussen
einde seizoen en begin van het volgende.
Bestuur : Om te kunnen bridgen hebben we de Wedstrijdleiders nodig.
Echter, die willen ook graag (in de ‘goedkope’ tijd) met vakantie.
Michel van Proosdij, voorzitter DVAN-bestuur, mengt zich in de vergadering en stelt dat
het aantal mogelijkheden om in de zomer te bridgen wordt uitgebreid.
Ans van de Kamp : Vindt Harry Koffijberg wel een goede kandidaat als voorzitter voor de
ANRBdeParel. Bestuur neemt dit voor kennisgeving aan.
Piet Vullings : Graag meer toezicht op stoppen met bridgen als de klok heeft geklonken.
Bestuur : We zullen dit nog eens onder de aandacht van de Wedstrijdleiders brengen.
Agendapunt 10 : De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun vertrouwen in het
bestuur en hun aanwezigheid en nodigt uit over te gaan tot bridgen.
Gerard van den Berg, notulist

Apeldoorn, 22 oktober 2018

