Verslag Algemene Ledenvergadering 27 augustus 2020

1. Opening/vaststellen agenda
De voorzitter, Sita Reinsma, heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.
Het voltallige bestuur is aanwezig plus 28 leden die zich, al dan niet per e-mail,
hadden aangemeld.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Herdenking overledenen
We hebben Anneke Beintema -Douma, Willie Zeelen – Bakker en Jan de Jong
herdacht die ons het afgelopen seizoen ontvallen zijn.
3. Mededelingen/ingekomen stukken
Geen mededelingen of ingekomen stukken.
4. Uitreiken van prijzen aan clubkampioenen en winnaars slemcompetitie
De competitiewinnaars en slemkampioenen hebben de bekers dan wel wijn
uitgereikt gekregen.
5. Verslag Algemene Ledenvergadering 29-04-2019
- 5. In het jaarverslag 2018-2019 moet nog opgenomen worden dat Bert de Jong en
Bea van der Sluis de vrijwilligersdrive van het district hebben gewonnen.
- 11. Daar waar het over de flexcompetitie gaat, moet score worden vervangen
door ranking. Bij gelijke rankings wordt dat paar of driemanschap kampioen dat
“de meeste momenten samen heeft gespeeld.”

6. Jaarverslag 2019-2020
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
7. Financieel overzicht
a. Financieel jaaroverzicht en begroting
- Bij de balans 2018-2019 is de linker kolom “realisatie” niet goed opgeteld.
- De begroting is op het moment van de vergadering al achterhaald doordat er
vanaf juni nog 30 leden hebben opgezegd; dat veroorzaakt een gat van 500 euro
op de begroting.
- BCL krijgt een vergoeding voor het dupliceerwerk dat er voor Bridgeclub Goutum
wordt gedaan.
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b. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
- De kascommissie, bestaande uit Marijke van den Bogert en Wim Horst, heeft zich
over de financiële administratie gebogen en alles uitstekend in orde bevonden.
De kascommissie verzoekt de ledenvergadering dan ook het bestuur decharge te
verlenen. De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur.
- Kascommissie 2020-2021: Marijke van den Bogert, nieuw kascommissielid Roelf
Mulder, reserve lid kascommissie Dick Lont.
c. Vaststellen jaarrekening
De jaarrekening wordt vastgesteld.
8. Contributie 2020-2021
De standaard contributie voor het jaar 2020-2021 blijft 70 euro.
9. Evaluatie Ruitenboertoernooi
Het enthousiasme voor het in maart gespeelde Ruitenboertoernooi was niet
bijzonder groot. De inleg voor het toernooi is, eenmalig, door BCL betaald. Als er in
de toekomst weer deelgenomen gaat worden aan het toernooi, dan in ieder geval op
een andere manier.
De halve finale van het Ruitenboertoernooi vindt plaats op StepBridge en wel op 20
september.
10. Start competitie september 2020
● We gaan vanaf september inderdaad weer bridgen, maar volgen daarbij niet het
advies van de Bridgebond om ook aan de tafels 1,5 meter afstand te hanteren. De
bond geeft dit advies omdat veel bridgeclubs in horecagelegenheden bridgen en dan
onder het horecaprotocol vallen. Daar waar men speelt in denksportcentra ( zoals
Zaal Enzo) en men onder het sportprotocol valt, is dit niet beslist noodzakelijk. Dit is
inderdaad wel een kromme redenering, maar wel de huidige werkelijkheid; deze
tegenstrijdigheden zitten wel meer in de Coronarichtlijnen. Zaal Enzo heeft
toestemming van de Gemeente Leeuwarden, als handhaver namens de
Veiligheidsregio Fryslân, om voor bridge te werken met het sportprotocol, en dat
biedt de mogelijkheid om die regel los te laten. Uiteraard worden alle andere
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen nadrukkelijk uitgevoerd en zien we, samen
met de mensen van Zaal Enzo, toe op de naleving daarvan. Het bestuur vindt het ook
een lastige kwestie en heeft besloten de belangstelling te peilen. Uit deze
inventarisatie blijkt dat er voldoende belangstelling onder de leden is - ongeveer de
helft van de 310 leden - om onder de voorgestelde maatregelen in september te
starten.
● De grote zaal biedt voldoende ruimte om in september weer te starten met de
leden die hebben aangegeven dat te willen. Uitbreiding naar extra zaalruimte bij
Zaal Enzo zou wellicht mogelijk zijn, maar zal van hen vermoedelijk aanzienlijke
investering vragen en voor BCL extra huurkosten. Daarenboven zou BCL ook moeten
betalen voor extra investeringen.
● Er is door het bestuur besloten dat er voorlopig als proef op alle speelmomenten,
een flexcompetitie wordt gespeeld. Achterliggende gedachte is dat het bestuur de
leden wil faciliteren thuis te blijven bij (milde) gezondheidsklachten zonder dat dat
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gevolgen heeft voor promotie of degradatie. Het besluit om overall een
flexcompetitie te gaan spelen, valt niet bij alle aanwezige leden in goede aarde.
● Vanwege corona zullen er tot nader order niet met systeemkaarten op tafel
gespeeld worden.
11. Speelschema
Helaas verdwijnt de woensdagavond voorlopig uit het speelschema. Aankomend
seizoen zal er geen nieuwjaarsdrive plaatsvinden.
12. Externe competities
Op 5 september wordt een beslissing genomen of er weer met viertallencompetities
gestart gaat worden. Bij voldoende belangstelling gaan de gemengde
parencompetitie van het district wel door.
13. 75-jarig jubileum BCL
Het jubileumfeest voor het 75-jarig bestaan van BCL wordt uitgesteld.
14. Rondvraag
● Marianne Enzmann vraagt zich af waarom de spelers van de woensdagavond
slechts konden kiezen uit de dinsdagavond of de woensdagmiddag om te bridgen?
Dat besluit is genomen omdat dat de minst drukke speelmomenten zijn.
● Aarnout Reicher stelt voor één proeftafel met een groot blad te maken waar
spelers dan op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.
15. Bloemetje Jacqueline Rooding
Jacqueline Rooding krijgt uit handen van de voorzitter een bloemetje uitgereikt als
dank voor het vele werk dat ze jarenlang heeft verzet voor de uitleenkoffertjes.
16. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.
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