
Concept 

 

Verslag ALV Bricas 28 oktober 2019 

 

Aanwezig: 25 leden en het bestuur (Frank van Gool, Evert Castelein, Klaas de Groot, Paul Beentjes, 

Miep van Diggelen) 

Afwezig (m.b.): 12 leden 

 

1. Opening 

Frank opent de vergadering om 19.45 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom. 

 

2. Mededelingen 

- Jubilarissen zullen op twee momenten in het jaar (december en april) op de clubavond in het 

zonnetje gezet worden. 

- Het district van de NBB vergadert op 2 november a.s.; hier zal o.a. aandacht besteed worden 

aan jeugdbridge. 

- De kerstdrive vindt plaats op 14 december 2019 (op de eerder geplande datum van 21 

december zit Geesterhage al vol). 

- Het ledenaantal is stabiel gebleven: 280 leden. 

- De samenwerking met Bridgetil: Bricas ondersteunt deze club op de donderdagmiddag 

technisch; dit kost Bricas meer energie dan tevoren ingeschat. Het samengaan met Bricas 

ondervindt bij de leden van Bridgetil nog (emotionele) weerstand. Bricas gaat ernaar streven 

dat dit laatste binnen een jaar mogelijk is. 

 

3. Ingekomen stukken 

- Die zijn er niet. 

 

4. Vaststelling verslag ALV dd 8 april 2019 

Frank behandelt het verslag paginagewijs. 

Theo Rakké maakt een opmerking n.a.v. pagina 2, punt 6f: hier is niet goed weergegeven, wat hij 

bedoeld heeft te zeggen. Hij blijft bezwaar houden tegen de gekozen manier van het berekenen van 

de ranking punten. Hij komt er bij het vaststellen van het wedstrijdreglement (agendapunt 9) op 

terug. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

5. Jaarverslagen van de secretaris en de TC 

- Het verslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 

- Het verslag van de TC: Evert geeft aan, dat hij verheugd is, dat het afgelopen  jaar zo goed 

verlopen is. De TC heeft er plezier in, ook bij de door hen gevolgde cursus voor het nieuwe 

rekenprogramma. Opmerking n.a.v.: de bridgekoffers worden niet veel geleend. Hij vraagt 

zich af, of Bricas die uitleen moet blijven bieden gezien de hoeveelheid tijd. Hij zal nog een 

(1) jaar ze in stand houden. 

Opmerkingen naar aanleiding van: 

- Gert Jan Bremer: vraagt de wedstrijdleiders op de bridgemoment aan de leden te vragen de 

kaarten voorzichtig te behandelen i.v.m. de dupliceermachine. 

- Yvonne van de Palen: merkt op dat zij niet blij is met de dupliceermachine. Evert zal een en 

ander met Henk de Vries bespreken. 



- Gerard Limmen: vraagt of het mogelijk is per speelmoment een verantwoording van de 

spelverdelingen te leveren. Evert geeft aan dat hij dat met Gert Jan zal bekijken. 

- Evert geeft aan, dat leden bij de respectievelijke wedstrijdleiders hun opmerkingen over de 

dupliceermachine kwijt kunnen, en in uiterste gevallen bij hem persoonlijk. 

 

Het verslag van de TC wordt goedgekeurd. 

 

6. Financiële zaken 2018-2019 

 

De balans en de Verlies- en Winstrekening: 

- Paul licht een en ander toe. Karl Gregorius vraagt of het mogelijk is volgend jaar ook een 

overzicht te leveren van het verloop in de reserves. Paul zegt dit toe. 

- Gert Jan Bremer geeft aan dat hij samen met Cees Crum in de rol van kascommissie de 

boeken heeft gecontroleerd en deze in orde heeft bevonden. Hij stelt de ALV voor de 

penningmeester en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid. De ALV gaat hier 

applaudisserend mee akkoord. 

- Samenstelling kascommissie: toegevoegd worden Theo Rakké en Paul Harmse als leden. 

 

7. Financiële zaken seizoen 2019-2020 

 

De begroting 2019-2020: 

- Paul licht de begroting toe en meldt, dat de contributie conform de toezegging op 8 april jl. 

niet verhoogd wordt. 

- Karl Gregorius vindt een en ander niet geheel duidelijk, met name de opbrengsten van de 

zomerdrive die het tekort bij deze voorzichtige begroting moeten dekken. Paul zegt toe dat 

hij een en ander volgend jaar anders zal presenteren. 

 

De leden stellen de begroting 2019-2020  en de contributie vast. 

 

8. Bestuurssamenstelling 

 

Frank geeft aan, dat het nieuwe bestuurslid voor ontwikkeling, pr en communicatie zich nog niet 

gemeld heeft. Hij zal  zich aansluiten bij de werkgroep voor het jeugdbridge onder leiding van Kees 

Bouwen.  

 Miep volgt Klaas op als secretaris, ze blijft vice-voorzitter. Frank dankt Klaas voor zijn periode als 

secretaris.  

 

De leden applaudisseren op voorstel van Karl Gregorius voor het vele werk van het bestuur. 

 

9. Wedstrijdreglement 

 

Evert geeft aan dat het reglement op 8 april jl. is vastgesteld onder de afspraak dat er met Theo 

Rakké nog overlegd zou worden. Dat is gebeurd en heeft geleid tot een aantal wijzigingen. De leden 

gaan unaniem met alle wijzigingen akkoord. 

 

Theo Rakké komt terug op zijn opmerking over de rankingpunten, in bijlage 3 van het 

wedstrijdreglement. Deze manier van berekenen kan een invloed hebben op de behalen van het 



clubkampioenschap. Evert zegt toe, dat de TC een en ander gaat doorrekenen en de uitkomsten 

hiervan aan de volgende ALV zal voorleggen. 

  

10. Vaststellen eerstvolgende ALV 

Deze wordt vastgesteld op 26 oktober 2020. 

 

11. Rondvraag 

Theo Rakké vraagt of het mogelijk is weer een brainstormsessie (zoals in het verleden door Gert jan 

Bremer) te organiseren. 

Het bestuur geeft aan, dat het daarover gaat nadenken. 

 

 

 

  

 


