Verslag Algemene Ledenvergadering “De Parel”, gehouden op
dinsdag 28.10.14 0m 13.30u in het Denksportcentrum ApeldoornNoord
Aanwezig van het Bestuur : Nanny, Wim, Jack en Gerard.
Van de wedstrijdleiders : Mieke Bosman en Harry Koffijberg.
De opkomst van de leden was verrassend hoog : naar schatting 70-80 leden.
In de bijlage (onderaan dit verslag) is een pagina tekst opgenomen, die de VZ gebruikte als
‘spiekbrief’ tijdens haar openingswoorden.
In de vergadering kregen Wim en Gerard ook het woord.
Wim gaf, als penningmeester, toelichting op de inkomsten en uitgaven en de goedkeurende
bevindingen van de Kascontrole-commissie.
Gerard deed verslag van de zaken waarmee het Bestuur zich de afgelopen 2 seizoenen zoal
bezighield, waaronder de uitgangspunten en de identiteit van bridgeclub De Parel .
Aansluitend maakten de volgende leden gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen, dan wel
opmerkingen te plaatsen :
Frank Visser : bridgemates samen doen met andere clubs in het gebouw.
Jan Masselink : financieel verslag svp toesturen per e-mail. VZ legt een lijst neer waarop ieder die
een “Overzicht van Inkomsten en Uitgaven” wenst, dat kan aangeven.
John Maas : bridgeblad NBB kun je ook kopen, hoef je niet lid voor te zijn van de NBB .
Rob van Kruijssen : wil het blad best van thuis meenemen en op de club leggen.
Jan Goudkamp : vraagt er nogmaals aandacht voor dat kaarten bij het afspelen niet in de hand
worden gehouden, maar plat op tafel worden gelegd.
Rob van Kruijssen : krijgt e-mail met de emailadressen van 84 andere leden. Vindt dat dat niet zo
moet ivm privacy. VZ erkent fout . Had niet mogen gebeuren. Zal v.a. nu worden voorkomen.
Frank Visser : Stelt voor een bridgeweekend te organiseren, zoals dat jaren geleden werd gedaan. VZ
houdt de boot af.
John Maas : Bedankt voor het weer eens organiseren van een ALV. Tevoren om suggesties vragen, is
zijn advies.
Mieke Bosman : Kleedjes van tafel, naar aanleiding van een opmerking van Wil Burgering.
Giny Vlam : Zelf eventueel iemand meebrengen als partner. Kan dat of niet ? VZ : dat kan, maar
leden gaan voor. Altijd eerst overleg met de wedstrijdleider.
Joop Meek : het Bestuur kan beter bestaan uit een oneven aantal leden ivm staken van stemmen.
(NB. nu is het zo dat de stem van de VZ de doorslag geeft, als de stemmen staken)
Gerrit Meijhuis : Dankt het bestuur voor het mogelijk maken van bridgen en alle inspanningen die
het daarvoor levert. De volgende leden wensten een “Overzicht van Inkomsten en Uitgaven” per email te ontvangen : Chiel Breuker, Janny Kruisinga, Anneke Visser, Ton Kroes, Jan Masselink, Frank
Visser. Die hebben dat intussen ontvangen. Chiel Breuker heeft aansluitend om een Begroting
gevraagd. Die maakt het Bestuur z.s.m.; zeker vòòr het eind van het jaar.
08.12.14
De Secretaris

Bijlage
1. Opening. Welkom , grote opkomst, erg verrast.
2. Hier te zijn is mogelijk door alle betrokkenen, bestuur: Gerard, Wim en Jack.
Gastvrouwen Henny, Joke en vandaag ook Maxim en de WL: Mieke, Harry en Rob, en
niet te vergeten Ans onze lief en vooral leed dame, alle betrokkenen die ons niet
alleen het spelen mogelijk maken. Het zijn zoals we graag zijn comfortabel in de
breedste zin.
3. Historie. Ik ben 9 jaar lid van de Parel en er was nooit een LV. Er werd wel over
gesproken, maar 5 jaar geleden maakten de leden middels een enquête duidelijk
daar geen behoefte aan te hebben en nu, ze zijn er bijna allemaal.
4. Het bestuur heeft niet stil gezeten en de ledenaanwas is er. Tijd om te laten zien wat
wij als bestuur en WL zoal doen en waarom. Het jaarverslag geeft een summiere
weerslag, maar ook het afgelopen jaar was weer een jaar van veel vergaderingen, 20
x met en zonder WL over vooral interne zaken, vooral over een goede organisatie
rond de speelmiddagen, de aanwas van leden, aanschaf bridgemates, wel of geen lid
worden NBB, Wedstr. Regl. Huish.regl., we hebben een hele activiteiten lijst en we
zijn dus nooit klaar, dat kan ook niet in deze tijd. Er blijven plannen voor de
toekomst. Wij zijn een denkende en lerende organisatie.
Naast de club zijn er de externe contacten: ABF, collega clubs, werkgroep
totstandkoming dit gebouw hiervoor vergaderde ik minstens 30x en daarna alle tijd
die is gaan zitten in de inrichting.
Duidelijk moet zijn dat wij allen geheel Pro Deo onze tijd, geld en inspanning leveren
voor het welzijn van onze Parel. Daarvoor hebt u ons beloond op onze jubileum
viering.
5. Organisatie DVAN is ontstaan met en voor 3 Br.clubs, 1 Sch. club en de Bridgesch. Zij
nemen deel in de ver., i.p.v. een Sti. puur om bel. techn. redenen. We rekenen op
uitbreiding.
6. Groei en toekomst. Gegroeid naar 90 leden, in jan. komen er nog 5 bij, gespreid over
2 middagen en dat willen we voorlopig zo houden. Vooral om het voor iedereen zo
comfortabel mogelijk te houden.
7. Financiën. Financieel verslag door de penningmeester. Er was kascontrole door Johan
en Kees. Goedgekeurd. Zinnige adviezen voor reservering op langere termijn. Nieuw
kascontrole lid.
8. en 9.
En nu naar de andere zaal om te bridgen.

