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Verslag Algemene Ledenvergadering “ANRB de Parel”, gehouden op dinsdag
30.10.15 om 13.30 uur in het Denksportcentrum Apeldoorn-Noord.
Aanwezig van het bestuur : Nanny van Dijk (VZ), Alice Goedemondt-van de Pol (viceVZ), Gerard van
den Berg (Secr), Henk Lubout (penningmr), Wim van Heumen (penningmr)
Afzegging : Alhoewel hierom formeel niet was verzocht, hebben zich 7 leden netjes afgemeld. Wel
zo prettig i.v.m. de te verwachten drukte en benodigde barbezetting.
Agenda punt 1. : De VZ opent de vergadering met een persoonlijke toespraak, waarin o.a. de fusie
per 01.04.15 van de ‘ANRB met De Parel’ wordt aangehaald . En stelt het Bestuur (zie boven) en de
Wedstrijdleiders (Frans Goedemondt en Yvo Bouman voor de vrijdagmiddag en Mieke Bosman
(afwezig) en Harry Koffijberg voor de dinsdagmiddag) aan de ALV voor.
Punt 2. : Er is 1 ingekomen brief van Hennie Spit met als onderwerpen ‘Jaarverslag van ontvangsten
en uitgaven van De Parel’ en ‘Samenstelling van het bestuur’. Het bestuur zal nog reageren, zodra
dit relevant is. Ans van der Kamp meldt haar partner Jeanne Fluyt nooit officieel is voorgesteld. Bij
deze dus; met excuses !
Punt 3. : Met het verslag van de ALV van De Parel dd. 28.10.14 wordt ingestemd door de
vergadering. Hans Schiltmans verzoekt om de namen van de (bestuurs)leden in de stukken voluit te
schrijven. Dat is prettiger voor nieuwe leden. Bestuur voldoet aan dit verzoek.
Punt 4. : Ook het jaarverslag van “De Parel” wordt door de ALV akkoord verklaard.
Punt 5. : Na de informatie en aanbevelingen van de Kascommissie en hun akkoordverklaring van
het “Financieel Jaarverslag van De Parel” en – desgevraagd- nog wat toelichting van Wim van
Heumen, gaat ook de ALV akkoord. De heer Frank Visser komt in de plaats van het aftredend
Kascommissielid, de heer Johan Colvoort.
Punt 6. : Ellie Linthorst : Er staan 2 verschillende afkortingen in de “Begroting en
exploitatieoverzicht”. Henk Lubout : Ja, DVDA moet zijn DVAN. Correctie vindt plaats.
Frank Visser : Ik mis inbreng van de ANRB. Bestuur : Correct, de ANRB heeft in maart de boeken
gesloten en de materialen en gelden ingebracht bij De Parel. Enkele weken daarna ontstond een
nieuwe rechtspersoon : ‘ANRB de Parel’. Bestuur zal e.e.a. alsnog verantwoorden. Ali Wolves : Waar
zijn de cateringinkomsten verantwoord ? Bestuur :De cateringinkomsten gaan naar de DVAN! De
opbrengsten worden naar rato van de gemaakte omzet per club teruggegeven. Terry van de
Meulen : Laat eenieder toch vooral iets in de fooienpot doen ! Bestuur : Staat achter dit verzoek.
Annawietske Slenters : Waar zijn de barinkomsten verantwoord ? Bestuur : Is verantwoordelijkheid
van de DVAN! ‘ANRB de Parel’ heeft 1 bestuurslid in de DVAN en vanaf nu 2 vertegenwoordigers in
de ledenraad en houdt langs deze weg zicht op het financiële wel en wee van DVAN en het belang
van onze club. Frank Visser : Betalen de andere clubs in het pand ook mee aan de kosten van de
bar(dames) ? Bestuur : Ja. Onze dames staan alleen bij de ‘ANRB de Parel’ achter de bar. De
vergadering stemt verder in met “Begroting en Exploitatieoverzicht 2015/2016” en met de
verhoging van de contributie, die m.i.v. het seizoen 2015/2016 bedraagt : 50 euro voor één
speelmiddag en 70 euro voor 2 speelmiddagen. Aan de leden wordt verzocht het bedrag per
omgaande over te maken aan de penningmeester.
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Punt 7. : De vergadering stemt bij meerderheid in met het aanblijven van het bestuur, zoals dat nu
is samengesteld. Frank Visser : Is dat wel mogelijk ? Er moet nog gestemd worden over punt 10 !
Bestuur : U heeft daar een punt. Frank gaat akkoord dat er bij punt 10 op wordt teruggekomen.
Punt 8. : Akkoord van de vergadering met de onder agendapunt 1 genoemde WL’s. Han Prins vindt
afkortingen WL en WC verwarrend. WL zijn de wedstrijdleiders die samen, onder voorzitterschap
van Alice Goedemondt, tevens de Wedstrijdcommissie (WC) vormen. Het bestuur knikt.
Punt 9. : Bep Westendorp wordt met algemene stemmen benoemd tot vertegenwoordiger van
‘ANRB de Parel’ bij de DVAN.
Punt 10. : Secretaris licht toe : De fusie vond plaats aan het eind van het bridgeseizoen. Voordeel :
De besturen zijn de maanden buiten de competitie druk in de weer geweest om de Statuten vast te
stellen en de 2 Huishoudelijke Reglementen en de 2 Wedstrijd-reglementen in elkaar te schuiven.
Het eerste en belangrijkste doel was : de leden moeten kunnen bridgen bij aanvang van het nieuwe
seizoen. En dat is gelukt. Nadeel : Het was praktisch ondoenlijk om voor instemming een ALV te
beleggen.
Nu we als nieuwe club al enige maanden met een uit 2 clubs samengesteld bestuur goed lijken te
werken, met de Statuten en de reglementen probleemloos door kunnen gaan, verzoekt het bestuur
u uw vertrouwen in het bestuur uit te spreken en tegelijkertijd in te stemmen met de Statuten, het
HR en het WR zoals dat er nu ligt. Mocht u bedenkingen hebben dan bieden wij u bij de
eerstvolgende Algemene LedenVergadering daartoe volop de gelegenheid. De vergadering stemt
unaniem in met het verzoek.
Punt 11. : Terry van de Meulen : Afzegprocedure niet overgekomen. Meldt hierbij voor de vorm
partner Bella v.d. Boon alsnog af. Bestuur: Waarvan akte. Hans Schiltmans : Adviseert om in de
relatie DVAN – ‘ANRB de Parel’, vooral ook de penningmeesters te betrekken. Bestuur: Nemen je
advies ter harte. Frank Visser meldt zich aan als nieuw kascommissielid (zie agendapunt 5).
Punt 12. : Alice Goedemondt (Vice VZ) is heel blij met alle leden en spreekt de wens uit dat de leden
ook blij zijn met het nieuwe bestuur. Samengaan betekent : Niet meer praten in termen van “ZIJ”
en “WIJ”. Of van “HUN” en “ONZE”. Alice sluit de vergadering en Nanny (VZ) nodigt de leden uit
aan de tafels plaats te nemen voor nog een paar spellen bridge (telt niet mee voor de competitie).

De Secretaris,
Gerard van den Berg
Apeldoorn, 12.11.15

