Verslag Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Leeuwarden
Datum: maandag 6 september 2021
Tijd:
19.30 uur
Plaats: Zaal Enzo
1. Opening en vaststellen agenda
Sita Reinsma heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Aanwezig:
• Sita Reinsma
(voorzitter)
• Gerard Brattinga
(penningmeester)
• Sjoerdje Reicher
(secretaries)
• Elberth Ettema (TC)
• Annelies de Laat
(clubcoördinator, communicatie)
• Olga de Haan (algemeen bestuurslid)
Zeventien BCL- leden wonen de vergadering bij. De agenda wordt vastgesteld.
2. Herdenking overledenen
We hebben een minuut stilte in acht genomen en zo Aukje Bijvoets, Wil Vermaat, Loek ten
Bosch, Klara Groenewoud en André Verbuys herdacht die ons het afgelopen seizoen
ontvallen zijn.
3. Mededelingen
Geen
4. Ingekomen stukken
Geen
5. Huldiging landskampioenen
Sita Reinsma en Marijke van den Bogert worden met een bloemetje in het zonnetje gezet,
omdat zij bij het online damesparentoernooi bondsklasse A, landskampioen zijn geworden
met een prachtige score van 60,65%.
6. Notulen ALV 27-08-2020
Punt 2: Herdenking overledenen. Niet Jan de Jong, maar Jan de Wind is ons ontvallen.
De notulen worden vastgesteld.
7. Jaarverslag 2020-2021
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
8. Financieel overzicht:
a. Financieel jaaroverzicht en begroting
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Bert de Jong merkt op dat er bij de realisatie van de opbrengst uitleenboxen/koffertjes
geen bedrag is ingevuld. Reden daarvoor is dat het boekjaar van BCL loopt van 1 juli t/m
30 juni; in die periode was het lenen van koffertjes gratis. De begroting 2021-2022 voor
de opbrengst van de uitleenboxen/koffertjes is aan de lage kant, omdat er ten tijde van
het opstellen van de begroting niet vastgesteld kon worden of het uitlenen van
koffertjes gratis zou blijven.
De begroting voor materiaal t.b.v. uitleenboxen voor het seizoen 2021-2022 bedraagt
€70. Als dit niet toereikend is, wordt de post Aanschaf Materiaal aangesproken. De
begroting wordt daarvoor niet aangepast.
b. Toelichting financieel overzicht
Vanaf 1 januari 2022 gaat ook voor bridgeclubs een btw-plicht gelden. Ze kunnen op
basis van de KleineOndernemersRegeling (KOR) een vrijstelling vragen, mits de
jaaromzet (in het geval van een vereniging is dat de contributieopbrengst exclusief de
btw) lager is dan € 20.000.
Vooralsnog zit BCL onder die grens, maar bij een ledental van 290 niet meer. Als club
moeten we beleid uitstippelen hoe met de KOR om te gaan. Willen we onder de KORnorm blijven, of onbeperkt groeien?
c. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
• De kascommissie laat bij monde van Roelf Mulder weten dat de financiële
administratie uitstekend in orde is en beveelt de leden aan decharge aan het bestuur
te verlenen; en zo geschiedde.
• Marijke van den Bogert treedt af als commissielid. Dick Lont treedt toe tot de
kascommissie. Sita zal Sape de Haan benaderen om reserve kascommissielid te
worden. Inmiddels heeft Sape aangegeven dat te willen doen.
d. Vaststellen jaarrekening
De jaarrekening wordt vastgesteld.
9. Contributie 2021-2022
De contributie voor het seizoen 2021-2022 blijft 70 euro.
10. Bestuur
Gerard Brattinga stopt helaas aan het einde van het seizoen 2021-2022 als penningmeester.
Ook Elberth Ettema (TC) geeft aan dat hij dan stopt met zijn werkzaamheden voor de
technische commissie.
Het bestuur zit voor het seizoen 2022-2023 dus dringend verlegen om een penningmeester
en een lid voor de TC.
11. Evaluatie Ruitenboertoernooi
Het Ruitenboertoernooi heeft dit jaar online plaatsgevonden. De animo om aan dit
toernooideel te nemen was niet groot bij de leden van BCL.
12. Start competitie september 2021
• De competitie is maandagmiddag 6 september gestart met 2 lijnen van 12 paren. De
verwachting is dat er eind september in 3 lijnen gespeeld gaat worden. Op de
dinsdagavond wordt er in twee lijnen gespeeld. Dat geldt ook voor de woensdagmiddag
en de donderdagavond. De woensdagavond start met 1 lijn. De competitieleiders
bepalen hoe er gespeeld gaat worden, echter de flexcompetities op de maandagmiddag
en donderdagavond blijven flexcompetities.
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•

•
•

BCL houdt zich met betrekking tot coronamaatregelen aan de adviezen van de
rijksoverheid en de adviezen van de Nederlandse Bridgebond (NBB)/NOC NSF. We
maken geen gebruik van de CoronaCheck-app. We stellen het op prijs als spelers die niet
gevaccineerd zijn dit kenbaar maken aan de competitieleider, of aan een bestuurslid, al
dan niet anoniem. Dit is niet verplicht. Het doel is zicht te krijgen op het aantal
ongevaccineerden binnen de club en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen.
Het coronaprotocol ” Verantwoord bridgen bij Bridgeclub Leeuwarden” is bijna klaar en
zal op de website geplaatst worden en in de zaal op het mededelingenbord gehangen
worden.
De uitleenkoffertjes kunnen vanaf de start van het seizoen weer vanuit Zaal Enzo
geleend worden. Dank aan Olga de Haan die het uitlenen van koffertjes het afgelopen
jaar vanuit haar huis heeft verzorgd.
Dank ook aan de dupliceerploeg die ervoor gezorgd heeft dat er met gedupliceerde
spellen kon worden gespeeld. Om te waarborgen dat er dit seizoen ook met
gedupliceerde spellen kan worden gespeeld, heeft de dupliceerploeg assistentie nodig
van 2 mensen die willen helpen bij het dupliceren. Aanmelden hiervoor kan bij Bert de
Jong, eg.dejong@live.nl, competitieleider, of het secretariaat,
bcl.secretariaat@gmail.com.

13. Speelschema 2021-2022
Er is een fout geslopen in het speelschema. Het correcte speelschema wordt bij dit verslag
gevoegd.
• Er komt dit jaar geen Liwwarder Omloop.
• De nieuwjaarsdrive vindt hopelijk doorgang op donderdagavond 6 januari 2022.
14. Cursusaanbod
• De (beginners)cursussen die vorig jaar zijn gestart, konden helaas niet worden afgerond.
Rond eind september van dit jaar wordt dit weer opgepakt.
• Er komt ook een gratis opfriscursus voor spelers die al eerder een cursus bij Gerben
Kazimier hebben gevolgd.
• Albert Sikkema gaat, naast zijn werk als webmaster, competitieleider en sinds kort
voorzitter van het district Friesland, ook een cursus bridge voor beginners geven.
• Er zullen in het najaar door het district georganiseerde cursussen voor technisch
clubleider gegeven worden. Een uitgelezen kans voor spelers die meer kennis van de
spelregels van bridge willen nemen en willen leren arbitreren.
15. Externe competities
• Er zijn 2 viertallen ingeschreven in de Tweede Divisie, 3 in de hoofdklasse en 2 in de
eerste klasse.
• Voor de tweede klasse staat 1 viertal ingeschreven, maar viertallen kunnen zich voor
deelname in de tweede klasse nog tot 1 oktober 2021 aanmelden door een mail te
sturen naar hayo.galema@kpnmail.nl.
• Spelers die willen deelnemen aan externe parencompetities dienen zelf zorg te dragen
voor inschrijving.
16. 75-jarig jubileum BCL
Deze maand bestaat BCL 75 jaar. Dit gaat wel gevierd worden, maar op dit moment is nog
niet bekend wanneer. Vooralsnog wachten we de ontwikkelingen rond corona af.
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17. Rondvraag
• Romana de Vrij vindt het bijzonder dat er relatief veel jongere mensen in het bestuur
zitten.
• Jand de Caluwe vraagt of zij, nadat ze eerst leden van BCL heeft benaderd, ook ex-leden
van BCL mag benaderen om in te vallen, met als uitgangspunt, liever een invaller dan
een stilzit ..... Dat mag, als het maar niet structureel wordt.
• Jacqueline Rooding feliciteert Albert Sikkema met het voorzitterschap van het district
Friesland, waarna applaus volgt.
• Gerben Kazimier zou graag weten hoeveel spelers een EHBO-diploma hebben en wie er
met een AED kunnen omgaan ..... Enkele jaren geleden is dat geïnventariseerd. Toen
waren er voldoende mensen die die vaardigheden beheersten.
• Sjoerdje Reicher geeft aan dat ze blij is dat er 17 leden naar de ALV zijn gekomen, maar
dat dat voor een club met 279 leden een bijzonder klein percentage van het ledental is.
Het zou voor de besluitvorming en de continuïteit bij BCL beter zijn als meer mensen de
vergadering bijwonen.
18. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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