Verslag Algemene Ledenvergadering 29 augustus 2019

1. Opening/vaststellen agenda
De voorzitter, Tjitske de Heij, heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
- Van de volgende leden is bericht van verhindering binnengekomen: Sjaak
Koornstra, Annie Bouhuys, Thea weiland, Cis Schaafsma, Wim Rooding, Kees en
Geeske Inia, Lucie Korporaal, Greetje Govaars, Albert Franken, Albert Sikkema,
Mieke Hiddema, Ingrid Telle, Sitie Wolthekker, Marijke van der Meij, Hans van der
Heijde, Anneke Gast, Wim Ooiman, Hester Gast.
- De presentielijst is getekend door 39 leden.
- Het voltallige bestuur is aanwezig.
- Op de donderdagavond zullen tot de kerst, als proef, 8 x 3 spellen gespeeld
worden waarna evaluatie volgt.
- Ingekomen stuk van Henk de Jonge: Het plaatsen van een lijst met invallers op
de site van BCL. Het bestuur gaat bekijken hoe dit vormgegeven kan worden.
Herdenking overledenen
- Vanavond herdenken we Martin Mus die ons op 13 augustus ontvallen is.
3. Uitreiken van prijzen aan clubkampioenen en winnaars slemcompetitie
De competitiewinnaars en de slemkampioenen van het afgelopen seizoen krijgen de
bekers of wijn uitgereikt.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 29-04-2019
Punt 11: Vanuit de NBB wordt er niets gedaan voor bridgers die bijzonder lang lid zijn
van een bridgeclub. Een club moet zelf iets regelen om iemand vanwege een lang
lidmaatschap in het zonnetje te zetten.

5. Jaarverslag 2018-2019
Niet opgenomen in het verslag is dat BCL 9, bestaande uit Wim Rooding, Truus
Peters, Anneke Gast en Rob Borns, als eerste zijn geëindigd in de tweede klasse
viertallen.
Aan het verslag moet worden toegevoegd dat Sjoerdje Reicher ook bij de
competitiewinnaars van de woensdagavond (Siebren de Boer en Rob Vleeschhouwer)
hoort.
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6. Financieel overzicht
a. De penningmeester, Gerard Brattinga, licht toe wat de oorzaken zijn van het
negatieve saldo op de balans (o.a. aanschaf computer, printer, dupliceermachine,
kosten vrijwilligersdrive, verhoogde afdracht bondscontributie). De verwachting is dat
de balans komend seizoen weer in evenwicht is. De bijdrage voor het deelnemen aan
het Ruitenboertoernooi zal (eenmalig) betaald worden uit de reserves.
b. De kascommissie heeft zich over de financiële administratie gebogen en alles
uitstekend in orde bevonden. De kascommissie bij monde van Wim Horst verzoekt de
ledenvergadering dan ook het bestuur decharge te verlenen.
Wim Horst blijft nog een jaar kascommissielid. Marijke van de Bogert wordt benoemd
als kascommissielid en Roelf Mulder als reserve kascommissielid.
c. De begroting en de jaarrekening worden vastgesteld.
7. Contributie
Om de begroting voor 2019-2020 nagenoeg sluitend te krijgen wordt de contributie
voor het seizoen 2019-2020 met € 2,50 verhoogd en bedraagt dan € 70,- per lid,
ongeacht het aantal speelmomenten. Leden die naast BCL lid zijn van een tweede bij
de NBB aangesloten vereniging krijgen een korting van € 10,- op de
standaardcontributie.
8. Systeemkaarten
Het bestuur van BCL is bezig beleid te maken over het integraal gebruik van
systeemkaarten. BCL speelt volgens de NBB spelregels voor wedstrijd waarin gesteld
wordt dat elk paar zijn afspraken toegankelijke moet maken voor zijn tegenstanders.
Aarnout Reicher, die een brief aan het bestuur heeft geschreven over het gebruik van
systeemkaarten, legt het belang van het hebben/tonen van een systeemkaart uit:
- Het is een goed hulpmiddel om de biedafspraken met je partner helder te krijgen
- Het is prettig om je tegenstanders voor aanvang van een ronde twee ingevulde
systeemkaarten te presenteren (openheid van zaken)
- Het voorkomt onnodig gevraag aan tafel
- Het maakt het voor de arbiter eenvoudiger om een onregelmatigheid of schade
goed te herstellen.
Er zijn voorbeelden van blanco, of reeds ingevulde systeemkaarten op het internet te
vinden ( www.bridge.nl/kennisbank/systeemkaarten/ ).
Indien gewenst, kan er hulp geboden worden bij het invullen van systeemkaarten.

9. Speelschema 2019-2020
Het Pattontoernooi staat niet op de speelschema omdat er voor dat toernooi nog een
geschikte datum gevonden moet worden. Zodra er een datum bekend is, zal dit aan
de leden van BCL gemeld worden.
10. Externe competities district Friesland
Als lid van BCL kun je deelnemen aan verschillende competities die worden
georganiseerd door het district Friesland. Het is een leuke manier om andere spelers,
dan wel andere spelvormen te leren kennen. Voor de meeste competities kan men
zich zelf aanmelden. Informatie over welke competities er zijn en hoe er aangemeld
moet worden, is te vinden in bijlage 9 van deze vergaderagenda en op de site van
district Friesland.
Het bestuur van BCL heeft contact gehad met het district Friesland over de manier
waarop de viertallencompetitie afgelopen seizoen was georganiseerd. Met name de
vijfhoek wedstrijden en het verzetten van speeldata leidde tot ongenoegen. Doordat
een aantal clubs veel viertallen teams heeft en andere beduidend minder is het een
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behoorlijke uitdaging om het e.e.a. goed geregeld te krijgen. Het district streeft ernaar
het komend seizoen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Als je namens BCL deelneemt aan de viertallen competitie (op woensdag- of
donderdagavond) dan gaat dit niet ten koste van je score bij BCL.
Indien zich komend seizoen problemen voordoen bij de viertallen competitie dan kan
dat gemeld worden bij Hayo Galema ( hayo.galema@kpnmail.nl )
11. Competitiereglement flexcompetitie
Er bestaat onduidelijkheid over het aftrekken van de laagste score bij de
flexcompetitie; het zou competitievervalsing zijn.
Bij de reguliere competitie (dus niet de flexcompetitie) is het aftrekken van de laagste
score ooit ingevoerd om het opkomstpercentage op een spelmoment te verbeteren.
Bij de flexcompetitie is het aftrekken van de laagste score alleen aan de orde om de
clubkampioen vast te stellen. Om clubkampioen te kunnen worden, moeten de spelers
van een paar of driemanschap minimaal 24 keer met elkaar hebben gespeeld en niet
van samenstelling zijn veranderd gedurende het jaar. Indien een paar of een
driemanschap vaker dan 24 keer heeft gespeeld, vallen maximaal de vier slechtste
rankings af, waarbij de keren afwezig zijn, meetellen als afvallende scores. Bij gelijke
scores wordt dat paar of driemanschap kampioen dat het meest samen heeft
gespeeld.
Er wordt besloten het competitiereglement voor de flexcompetitie vast te stellen en
later te evalueren. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Elberth Ettema
( e.ettema@chello.nl ).
12. Bestuurszaken
Voorafgaand aan de bestuurswisseling spreekt Tjitske de Heij haar dankbaarheid uit
naar alle vrijwilligers die zich op geweldige wijze inzetten voor de club.
Zij bedankt vervolgens Dick Lont, die aftreedt als bestuurslid, na zich jarenlang te
hebben ingezet als webmaster en lid van de technische commissie. Ook zijn inzet bij
het mede organiseren van de Liwwarder Omloop wordt gememoreerd.
Annelies de Laat bedankt Tjitske de Heij voor haar jarenlange inzet voor de club; eerst
als penningmeester, later als voorzitter.
Olga de Haan wordt benoemd als bestuurslid.
Albert Sikkema wordt webmaster en gaat dit doen in samenwerking met Gerard
Brattinga.
13. Rondvraag
Voor de rondvraag meldt zich niemand.
14. Sluiting
De inmiddels oud- voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de
vergadering.

3

