1. Opening ALV 18 10 2016. Door de voorzitter, Nanny van Dijk
Welkom allen. De 2e ALV van ANRB de Parel.
De ANRB en de Parel spelen nu meer dan een jaar samen en we merken als bestuur
dat de leden elkaar beter hebben leren kennen en makkelijker met elkaar omgaan.
Dat proces wil en zal het bestuur graag versterken. Zo zitten er op vrijdagmiddag nog
leden na te praten onder het genot van een hapje en een drankje
Het bestuur stemt regelmatig met de wedstrijdleiders af om het spelen zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor zowel degenen die competitief willen spelen, als
voor degenen die vooral recreatief willen spelen, met het accent op gezellig.
De wereld om ons heen blijft veranderen. Generaties na ons binden zich niet meer,
zoals wij,voor tientallen jaren aan een club. Nee, zij willen vrij zijn om te komen of
niet te komen. Wij zullen ons daarop moeten aanpassen willen we nog nieuwe leden
uit deze leeftijdsgroep aan ons binden en daarmee het voortbestaan van onze club
veilig stellen.
Dat vraagt om een andere benadering van deze potentiële leden en een andere
houding van Bestuur en Wedstrijdleiders. En ook van u als lid vraagt dat een meer
open houding voor veranderingen binnen de club. Respecteer leden die voor het
resultaat gaan en respecteer en biedt ook ruimte aan leden die vooral voor de
gezelligheid en recreatief bridgen komen.
En of u nu graag competitief of recreatief speelt, we willen het u daarnaast zoveel
mogelijk naar de zin maken: de Kerst- en de Paasdrive organiseren, een prijsje, een
hapje, een drankje en een “praattafel” om vooraf of tijdens een “wachttafel” even
informeel met elkaar te kunnen praten.
Wij zijn blij dat jullie er zijn en blijf vooral met ons mee denken om er samen het
beste van te maken.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering “ANRBdeParel”,
gehouden op dinsdag 18.10.16 om 13.15 uur in het
Denksportcentrum Apeldoorn-Noord.
Aanwezig van het Bestuur : Nanny van Dijk (Voorzitter), Alice Goedemondt-van de Pol (Vicevoorzitter), Gerard van den Berg (secretaris), Henk Lubout (penningmeester), Wim van
Heumen (2e penningmeester)
Agendapunt 1 : De voorzitter heet iedereen welkom en leidt met een korte toespraak (zie
boven) de vergadering in.

Agendapunt 2 : Er zijn 2 ingekomen brieven. Één van Hans Schiltmans i.z. onder andere de
finaciële relatie met de DenksportVereigingApeldoornNoord. En 1 van Frank Visser o.a.
betreffende het uitblijven van een reactie van het bestuur op een door hem gezonden brief.
Verder 3 afmeldingen voor deze vergadering.
Agendapunt 3 : Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 30.10.15 heeft de
algehele instemming van de aanwezige leden en is daarmee goedgekeurd.
Agendapunt 4 : Frans Goedemondt : Wie is webmaster ? Antwoord : Yvo Bouman. Op zijn
suggestie is er een homepage (website) voor onze club ingesteld en is Yvo door het bestuur
benoemd als Webmaster (website-beheerder).
Verdere vragen betroffen de administratieve organisatie en de door de Voorzitter genoemde
namen van nieuwe en vertrokken leden waar ook het overleden lid Joop Damhuis moet
worden vermeld.
Yvo : tekstcorrectie : “voorgesteld” door Yvo, niet ‘ingevoerd’.
Yvo : tekstcorrectie : “…alle leden staan op de ledenlijst”. m. z. “alle namen staan op de
ledenlijst”
Frank Visser: “Leden met eer”. De heren Masselink en Maas en eventueel anderen met een
goede en lange staat van dienst ook noemen in het verslag. Bij deze dus genoemd.
F.V. : Waarom ontvangen de leden niet eerder informatie over nieuwe leden ? Bestuur geeft
aan dat dit op praktische bezwaren stuit.
Secretaris antwoordt dat er tenminste 4 ledenlijsten worden bijgehouden. Één van de
wedstrijdleiders houdt het centrale bestand bij met een uitsplitsing van zowel de vrijdag- als
de dinsdagmiddagspelers. De secretaris houdt aparte bestanden bij voor de mailings en voor
de website. De penningmeester houdt een bestand bij om te bepalen wie wat moet betalen
cq betaald heeft. Dit speeljaar wordt bekeken of dit efficiënter kan.
Agendapunt 5 : Penningmeester Henk Lubout geeft toelichting op de cijfers 2015-2016 en
beantwoordt enkele vragen. Hans Schiltmans verklaart namens de Kascommissie dat de
Penningmeester décharge wordt verleend. Er zijn echter 2 voorbehouden gemaakt : 1. er
was geen up-to-date ledenbestand waardoor geen goede opbrengsten-controle mogelijk
was. 2. De financiële relaties met DVAN zijn onduidelijk.
Nieuw lid Kascommissie : Hans Schiltmans moet volgens schema (was zijn 2e jaar) aftreden.
Frank Visser stelt zich niet nog een jaar verkiesbaar. Yvo Bouman en Bep Westendorp
melden zich in de plaats van hen aan. Ali Wolves meldt zich als reserve.
De vergadering stemt in met de begroting en met de 2 nieuw benoemde
kaaskommissieleden.
Agendapunt 6 : Het Bestuur stelt voor, bij monde van Henk Lubout, de contributie voor het
seizoen 2016-2017 te stellen op 53,00 euro voor 1x spelen (was 50). En op 76,00 voor 2x
spelen. De vergadering stemt in met de bedragen. De penningmeester verzoekt om spoedige
overmaking op rekening NL76INGB000 692 58 t.n.v. ANRBdeParel.
Agendapunt 7 : Momenteel bestaat het bestuur uit 5 personen dat als volgt is samengesteld:
Voorzitter : Nanny van Dijk,
Vice-Voorzitter, 1e bestuurslid en voorzitter van de Wedstrijdkommissie : Alice van de Pol
Secretaris : Gerard van den Berg
Penningmeester : Henk Lubout
2e Penningmeester/ 2e bestuurslid: Wim van Heumen
Volgens rooster moeten de Secretaris Gerard van den Berg en het 2 e Bestuurslid Wim van
Heumen aftreden. Beiden stellen zich herkiesbaar. Er melden zich geen vervangers in de
vergadering. Beiden worden met algehele instemming herkozen.

Agendapunt 8 : Bij het samengaan in 2014 van de Apeldoornse Niet Rokers Bridgeclub
(ANRB) met Bridgeclub De Parel zijn de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het
Wedstrijdreglement opnieuw opgesteld. De vergadering stemde er in de Algemene
Ledenvergadering in 2015 mee in deze zonder verder commentaar te gaan gebruiken. In het
jaar 2015 -2016 is gebleken dat er geen enkele reden was voor aanpassingen. In de
vergadering van vandaag stemt de vergadering hiermee opnieuw formeel in.
Met het voorstel van de wedstrijdleiders tot (her)invoering van de Groot Slem Beker wordt
ook door de vergadering ingestemd.
Agendapunt 9 : Jan Goudkamp vraagt wat ANRB betekent ?
Hans Schiltmans vraagt wat het verschil is in toekenning van de score Als een A-speler speelt
met een B-speler in de A-lijn. Yvo : er is geen verschil. Men speelt gewoon voor de opbrengst
of score van die middag.
Marijke Schiltmans meent dat er verschil moet zijn in toekenning van de score als een Aspeler in de A-lijn speelt met een B-Speler. De A-speler zou een hogere score moeten krijgen,
omdat de B-speler een lager spelniveau kan/zou hebben. En andersom als een B-speler in de
B-lijn met een A-speler speelt, zou deze bevoordeeld (kunnen) worden, doordat de partner
A-niveau heeft. Yvo stelt dat over deze beweringen valt te twisten/discussiëren . Het
wedstrijdreglement wordt niet aangepast. Yvo Bouman legt uit dat het ieder vrij staat om
een partner te weigeren. Yvo zal Marijke na de vergadering .
Yvo : Spelen aan de combitafel : De resultaten van de spelers uit dezelfde lijn worden
worden met elkaar vergeleken. Met speelt dus als het ware virtueel tegen een speler uit de
eigen lijn.
Jan Muller heeft (buiten en na de vergadering) gevraagd of het mogelijk kan worden
gemaakt dat er voor consumpties via pinnen wordt betaald. Hij vindt het makkelijker ne het
is veiliger om niet met geld over straat te lopen. Bestuur besteedt hier zeker aandacht aan
en zal via het bestuur van de DVAN kijken of dit idee draagvlak heeft bij de andere clubs in
het gebouw en met welke kosten het gepaard gaat.
Agendapunt 10 : De Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
De Secretaris,
Namens Het Bestuur van ANRBdeParel
15 januari 2017

