Alert

Jaargang 10 nr 3

Alert
het clubblad van de
Niet-Rokers Club Meerbridge
Jaargang 10

CHINA FANTASY
++++

daar droom je van

++++

RESTAURANT & CATERING
Kruisweg 1049,
2131 CS Hoofddorp
www.chinafantasy.nl

TEL. 023-5616207
FAX 023-5625921
Email: info@chinafantasy.nl

- 28 -

2013 nr. 3

Inhoud
Agenda Algemene Ledenvergadering op

zaterdag 7 september
Notulen jaarvergadering 6-09-12
Jaarverslag secretaris
Verslagen diverse commissies
Financieel Verslag en Begroting
Clubkampioenschappen
Meesterpunten
Ledenbestand

Alert

Jaargang 10 nr 3

NIET-ROKERS CLUB MEERBRIDGE
Opgericht 29 maart 2000
Voorzitter: N. de Weijer, Boekanierlaan 9, 2132 TA Hoofddorp Tel.023-5617722
Penningmeester: F. van Kuijk, Ridderburgpark 223, 2135 KX Hoofddorp
Tel.: 023-8922029
Secretaris: M. Appels, E. van Calcarstraat 27, 2135 LR Hoofddorp
Tel. 06-11366346
2e Secretaris: L. de Reus, E. van Calcarstraat 54, 2135 LS Hoofddorp
Tel. 06-25063660
Wedstrijdleiding/NBB contactpersoon: J.J.M. Roelofs,
Roekenbos 56, 2134 VJ Hoofddorp Tel.: 5643135
RABO Bank Haarlemmermeer: 3458.40.615 o.v.v. NRC-Meerbridge
KvK Amsterdam: 34131305
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Technische commissie
Vz. Techn.commissie
CLB:
CLA:

Assistent:

Feestcommissie
Henk van Kesteren
Hans Roelofs
Joke Logchies
Henk Folles
Corrien Schultze
Kool
Henk van Kesteren

Kofferbridge

Lief en Leed

Joke Logchies

Voorzitter
Lid

De NRC Meerbridge speelt op op de woensdag- en op de donderdagavond vanaf 19.30 uur.
15 min. voor aanvang aanwezig zijn.
Afmelden bij de wedstrijdleiders, ALTIJD via email:

WL@nrc-meerbridge.nl

Albert Boon
Hennie Boel
Pam Meijer-Karis
Riet Middelkoop

Celeste Duives
Emmy Hubert

Website

Buurtcentrum “DE AMAZONE”
Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC HOOFDDORP 023-5628840

Voorzitter
Leden:

Webmaster

Monique Appels

Leden :

Joke Logchies
vacature

Redactie
Hoofdredacteur:

Hans Roelofs

Website: http://www.nrc-meerbridge.nl

Altijd voor 12.00 uur

Agenda:
Contributie:

alléén op woensdagavond/donderdagavond spelen:
spelen op woensdag én donderdagavond:
jeugdleden

Speeldata:

woensdag

€ 65,00
€ 100,00
€ 25,00

7/9 ALV - 11/9 - 25/9 - 9/10 - 23/10 - 6/11 - 20/11 - 4/12 - 18/12 21/12 Kerstdrive - 15/1 -29/1 - 12/2 - 26/2 - 12/3 - 26/3 - 9/4 –
23/4 - 7/5 - 28/5 - 31/5 (slotdrive )

19 augustus
28 november
zaterdag 7 september 2013
donderdag 5 september 2013
woensdag 11 september 2013
Zaterdag 21 december 2013

Alert jrg 10-3 komt uit
Alert jrg 10-4 komt uit
Algemene Ledenvergadering
1e donderdagcompetitiedag
1e woensdagcompetitiedag
Kerstdrive

Opzeggen lidmaatschap

2014

ALV - 19/9 - 3/10 - 17/10 - 31/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12 –
21/12 Kerstdrive - 9/1 - 23/1 - 6/2 - 20/2 - 6/3 - 20/3 - 3/4 –
17/4 - 1/5 - 15/5 - 31/5(slotdrive )
¼ pag € 10,-; ½ pag € 20,- en 1/1 pag € 35,- per keer. Advertenties per

donderdag

Advertenties:

5/9 - 7/9

jaargang (= 4 nummers)

We zoeken bedrijven die een advertentie in ons blad willen
plaatsen, zodat onze kosten beperkt kunnen blijven.
Informatie bij Hans Roelofs

-2-

Het komt nog wel eens voor dat leden opzeggen bij een van de bestuursleden.
Ik wil u er op wijzen, dat een opzegging van het lidmaatschap van NRC-Meerbridge
schriftelijk moet gebeuren bij de secretaris. Alleen schriftelijke opzeggingen
minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe bridgeseizoen worden
aangenomen. Bij te late opzegging blijft u contributieplichtig voor het komende
bridgeseizoen. Dit heeft te maken met de verplichtingen die wij als vereniging
aangaan of aangegaan zijn. Hierbij kunt u denken aan de verantwoordelijkheden die
voortvloeien uit het aanvaarden door de leden van de begroting en aan de verplichte
afdracht van NRC-Meerbridge aan de Nederlandse Bridge Bond.
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1 Bieden met Berry

Berry Westra

boek/CD leenprijs periode
€5
Cd
1 maand

2 Leer Bridge

Berry Westra

Cd

€5

1 maand

3 Speel bridge 1

Berry Westra

Cd

€5

1 maand

boek

€2

1 maand

NRC-Meerbridge Boeken ter leen

4 Berry's vijfkaart hoog
Bieden met Berry Deel 1 het
5 constructieve bieden

Berry Westra
Berry Westra

boek

6 Bridge in een flits 1

Berry Westra

boek

7 Bridge in een flits 2

Berry Westra

8 Het moderne ACOL boek
9 Leer bridge met Berry Westra 2
Leer bridge met Berry Westra 2
10 oefenspellen
11 Leer bridge met Berry Westra 3
Leer bridge met Berry Westra 3
12 oefenspellen
13 Leer bridge met Berry Westra 4
Leer bridge met Berry Westra 4
14 oefenspellen
Bridge praktijkboek voor de
15 complete bridger

€2

1 maand

€2

1 maand

boek

€2

1 maand

boek

€2

1 maand

Berry Westra

boek

1 maand

Berry Westra

kopieën

Berry Westra

boek

Berry Westra

kopieën

Berry Westra

boek

Berry Westra

kopieën

€2
€1
koopprijs
€2
€1
koopprijs
€2
€1
koopprijs

AVRO

boek

Sint/ Schipperheyn

gratis

onbeperkt
1 maand
onbeperkt

boek
boek

gratis

1 maand

18 bridge Spelenderwijs 3

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

1 maand

19 Contract Bridge for everyone
1954 Culberton's compleet
20 overzicht
EKAS, het revolutionaire
21 amerikaanse biedsysteem

Ely Culberton

boek

gratis

1 maand

Ely Culberton
E. Kaplan/A.
Sheinwold

boek
boek

22 Hoe leer ik contract bridge

van Tienhoven

boek

gratis

1 maand

23 Rustig en Onrustige Bridge

Mr. E. Heldring

boek

gratis

1 maand
1 maand

1 maand

1 maand

24 Solo Bridge voor beginners

Sint/ Schipperheyn

boek

25 van Start tot Finish 1

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

1 maand

26 van Start tot Finish 2

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

1 maand

27 van Start tot Finish 3

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis

1 maand
1 maand
1 maand

29 van Start tot Finish Praktijk 2

Sint/ Schipperheyn

boek

gratis
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Inmiddels ben ik alweer een jaar uw voorzitter. Hartelijk dank voor het
vertrouwen dat u in mij gesteld heeft.

Agenda Algemene Ledenvergadering

1 maand

gratis

boek

De laatste bridgedrive van het vorig seizoen was weer bijzonder
geslaagd. Hartelijk dank voor èn aan de organisatie.

Nell de Weijer

Sint/ Schipperheyn

Sint/ Schipperheyn

Tot nu toe, heeft het weer ons niet zo meegezeten, maar toch hoop ik
dat u toch een beetje van de zon heeft kunnen genieten. Een buitje is
per slot goed voor de plantjes, maar minder voor ons.

1 maand

Sint/ Schipperheyn

28 van Start tot Finish Praktijk 1

Als u dit leest, zit het zomerreces er al weer op en gaat iedereen weer
met frisse moed van start voor een nieuw bridgeseizoen.

Wij zien elkaar op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 7
september.

17 Bridge Spelenderwijs 2

gratis

Van uw voorzitter.

onbeperkt

16 bridge Spelenderwijs 1

gratis
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1 maand

gratis

gratis
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Opening voorzitter
Vaststelling agenda
Vaststelling presentielijst
Ingekomen stukken en mededelingen
Goedkeuring notulen ALV 06-09-2012
Verslagen




blz. 5
blz. 9

Jaarverslag Secretarissen 2012/2013
blz. 9
Jaarverslag Wedstrijdtechnische Commissie blz. 10
Jaarverslag Feestcommissie
blz. 11
-3-
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Jaarverslag Commissie Lief en Leed
Jaarverslag Kofferbridge
Jaarverslag Penningmeester 2012/2013
Verslag Kas Commissie
Vaststelling begroting 2012/2013



Vaststelling contributie:

Alert

Jaargang 10 nr 3

blz. 12
blz. 14
blz. 16

Het Bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten: 65
Euro voor de leden die alleen op de woensdag of de donderdag
spelen en 100 Euro voor de leden die op beide avonden spelen.
Voor niet NBB-leden en/of leden die ook nog lid zijn van een
andere bridgevereniging gelden aangepaste bedragen.

7

Verkiezing Kas Commissie:
De commissie bestaat uit Ria de Haas en Juanita Boon. Aftredend
is Ria de Haas en Rob de Groot schuift door uit de reservepositie.
Een nieuw reservelid dient uit de vergadering te worden benoemd.

8

Verkiezing Bestuur:
Aftredend zijn Nell als Voorzitter, Frans als Penningmeester en
Celeste als Algemeen bestuurslid (Lief en Leed). Zij stellen zich
alle drie herkiesbaar voor een nieuwe termijn in de aangegeven
functies. Het Bestuur stelt tevens voor Henk van Kesteren uit
hoofde van zijn functie als voorzitter van de Technische
Commissie te benoemen tot Bestuurslid (het voorbije
verenigingsjaar heeft Henk als kandidaat-bestuurslid de
bestuursvergaderingen reeds bijgewoond).

9
10
11

Enquete
Rondvraag
Sluiting

Afmelden zo spoedig mogelijk wanneer u dat weet.
Wie zich niet (zelf) afmeldt, wordt geacht aanwezig te zijn en
speelt mee. Je wordt dan ingedeeld.
Uiterlijk vóór 12.00 uur, tenzij er calamiteiten zijn.
Noteer het nummer van de Amazone 023-5628840 in je mobiel

Via de email: wl@nrc-meerbridge.nl
Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 7 november 2013 inleveren bij Hans Roelofs
Er bestaat ook de mogelijkheid om bridgeboeken of bridge CD’s te lenen
om uw bridgekennis op te halen of om uit te breiden.
Aanvragen bij: Hans Roelofs

-4-
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5. Goedkeuring notulen ALV 06-09-2012
Aanwezig 40 leden en 20 leden hadden zich afgemeld. Van 7 leden was geen
afmelding ontvangen.
.

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt geleid door de vice-voorzitter
Frans van Kuijk. Bij de opening refereert hij aan het overlijden van onze
voorzitter Jan Schultze Kool in maart j.l. en vraagt hij om een minuut stilte om
hem te gedenken.
Hij heet speciaal welkom ons erelid Hans Munichman met zijn partner To van
Ede.
Aan de agenda wordt toegevoegd dat voor de Rondvraag er afscheid zal
worden genomen van aftredende bestuursleden.
VERSLAGEN
De Vergadering accepteert zonder op- en aanmerkingen de verslagen van de
Secretaris, van de Wedstrijdtechnische commissie, van de Feestcommissie, van
de Commissie Lief en Leed (hierbij geeft Juanita Boon nog een compliment
aan de dames voor het goede werk dat die verrichten op dit vaak moeilijke
terrein), van de Kofferbridge en van de Penningmeester. Deze laatste geeft nog
wel een tweetal correcties door:
- Op pagina 19 van de Alert dient in de regel boven “Vaststelling begroting”
het woord “ruim” te worden vervangen door “bijna”,
- Op pagina 21 in de laatste regel van het hoofdstuk “Vaststelling
contributie” moet het woord “bijna” worden tussen gevoegd voor
“sluitende begroting”.
Deze correcties zijn het gevolg van wat kleine aanpassingen die in de cijfers
zijn aangebracht nadat de eerste afsluiting was opgesteld.
Het verslag van de Kascommissie, met het voorstel tot decharge voor het
Bestuur, werd met applaus geaccepteerd.
BEGROTING EN CONTRIBUTIE
Hans Roelofs geeft nog toelichting op de begrootte cijfers voor het komende
seizoen.
- contributie-ontvangsten en de afdrachten aan de NBB zullen naar
verwachting lager zijn dan vorig seizoen omdat het ledenaantal lager is (9
afmeldingen en 2 aanmeldingen). Hier is natuurlijk geen rekening
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gehouden met mogelijk nieuwe leden als gevolg van de komende cursus
voor beginners.
De loten voor de Grote Clubactie zijn inmiddels ontvangen en voor de
doorverkoop naar de leden gelden dezelfde regels als vorig jaar: 3 loten
voor de prijs van 2. Mochten alle loten niet verkocht worden dan zal een
speciale actie worden opgestart om diegenen die reeds eerder loten hebben
gekocht te bewegen nog meer loten af te nemen.
De Alert zal naar verwachting zelfbedruipend zijn: de kosten worden
gedekt uit de advertentie-opbrengsten. We hebben recentelijk een grote
adverteerder verloren (gemiste opbrengst € 140).
De door de Stichting Meerwaarde doorberekende zaalhuur zal zoals ieder
jaar met naar verwachting 5% stijgen. We blijven echter weigeren om de
in rekening gebrachte huur volledig te betalen.
Door de Feestcommissie wordt zodanig zuinig gehandeld dat ze het
voorbije jaar weer binnen de begroting zijn gebleven, waarbij dus voor het
komende jaar een gelijk bedrag wordt voorzien. Uit de vergadering komen
opmerkingen dat het bedrag best omhoog kan om te zorgen dat de
prijstafel er gezelliger en voller mee wordt en dat het aantal prijzen
omhoog kan. De financiële toestand van de vereniging is zodanig
rooskleurig dat er best wat meer geld in de drives kan worden besteed.
Besloten wordt de begroting niet aan te passen maar om het Bestuur te
verzoeken om samen met de Feestcommissie deze kwestie aan te pakken.
De suggestie wordt gedaan om maatregelen te nemen om te zorgen dat
b.v. van een echtpaar maar één van de partners een prijs krijgt.
De Kerstdrive wordt vastgesteld op zaterdag 15 december.
De bridgemates (behoudens de recentelijk aangeschafte) zijn volledig
afgeschreven. De penningmeester adviseert om toch door te gaan met de
afschrijving om op deze manier al te sparen voor de nieuwe aanschaf die
er eens gaat komen en waarbij de nieuwe bridgemates veel duurder zullen
zijn dan de huidige.
Op 11 september wordt er begonnen met de nieuwe beginnerscursus.
Thans hebben zich reeds 9 personen aangemeld hetgeen betekent dat het
begrote bedrag van € 800 al met € 100 is overschreden. De cursus zal
worden gegeven in een zaaltje van De Ark.
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Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 7 november 2013 inleveren bij Hans Roelofs

De vergadering accepteert de begroting en stelt de contributie vast conform het
voorstel van het Bestuur. Opgemerkt wordt nog dat we 5 leden hebben die
vanwege verworven rechten geen lid zijn van de NBB en die daardoor een
contributiekorting hebben van € 20.

-6-
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KASCOMMISSIE
De Kascommissie zal het komende seizoen bestaan uit Ria de Haas en Juanita
Boon. Rob de Groot wordt benoemd tot reservelid.
SYSTEEMKAARTEN
Bij het agendapunt Systeemkaarten ontstaat een discussie van wel of niet,
waarbij met name de discussie zich toespitst op de A-lijnen. Uit een stemming
onder spelers in de A-lijnen blijkt dat 15 spelers voor invoering zijn en 11
tegen. Gezien het grote aantal tegenstemmen wordt besloten de systeemkaart
niet verplicht te stellen. Ieder kan voor zichzelf bepalen of hij/zij wel/niet
hiervan gebruik wil gaan maken. Wel wordt er nadrukkelijk op gewezen dat
bij het bieden/spelen wat afwijkt van de standaard gealerteerd moet worden.
Als standaard wordt beschouwd datgene wat aan beginners wordt onderwezen:
b.v. openen met een 4-kaart.
BESTUUR
De Vergadering accepteert de kandidaten voor het Bestuur:
Monique Appels en Loes de Reus worden benoemd in de functie van
Secretaris, welke ze gezamenlijk zullen uitoefenen, en Nell de Weijer wordt de
nieuwe voorzitter. Dit betekent dat Frans van Kuijk (de huidige secretaris) het
penningmeesterschap op zich zal nemen. Daarbij blijft hij de vice-voorzitter.
Celeste Duives blijft aan als 5e bestuurslid en verzorgt daarbij de Commissie
Lief en Leed samen met Emmy Hubert.
KAMPIOENEN EN MEESTERPUNTEN
Er zijn geen onderscheidingen voor meesterpunten uit te reiken: in
voorkomende gevallen gebeurt dit tijdens de speelavonden.
De kampioenen van het voorbije seizoen worden gehuldigd: Wim en Nanny
Lehman de Lehnsfeld zijn kampioen geworden op zowel de woensdag als de
donderdag. De bekers zijn nog bij de graveur en zullen t.z.t. aan hen worden
overhandigd.
AFSCHEID BESTUURSLEDEN
Bij het afscheid van Hans Roelofs uit het Bestuur memoreert de voorzitter aan
de vele verdiensten die Hans voor de vereniging heeft gehad en feitelijk nog
steeds heeft. Gelukkig blijft hij betrokken bij de belangrijke zaken die zorgen
dat de vereniging soepel blijft lopen. Hij verzoekt de Vergadering om Hans het
predikaat Lid van Verdienste te geven, waarbij de Vergadering met applaus
instemt. Hans wordt een oorkonde en een bos bloemen overhandigd, waarbij

- 22 -

-7-

Alert

Jaargang 10 nr 3

hij tevens de gebruikelijke stoffelijke attentie in de vorm van een waardebon
krijgt.
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Ledenlijst per 1 augustus 2013

Ina Brandt is geen lid meer en dus niet op de Vergadering aanwezig. Zij had al
geruime tijd geleden aangegeven niet voor herverkiezing in aanmerking te
willen komen, maar zij heeft inmiddels om persoonlijke redenen haar
lidmaatschap beëindigd. Celeste is bij haar geweest om namens de vereniging
haar te bedanken voor datgene wat ze voor de vereniging heeft gedaan, en ook
zij heeft een blos bloemen en een waardebon gekregen.
ALBERT BOON
Alvorens aan de Rondvraag te beginnen vraagt de voorzitter nog even
aandacht voor een persoon die vanaf het begin bij de vereniging is betrokken.
Hij was een van de oprichters en heeft de functies van secretaris en
penningmeester vervult. Momenteel functioneert hij als voorzitter van de
Feestcommissie. Albert Boon heeft in al de jaren dat de vereniging bestaat een
uitermate nuttige functie vervult en toen het een aantal maanden geleden naar
uitzag dat we geen nieuw Bestuur bij elkaar konden krijgen was hij meteen
bereid om als penningmeester aan te treden. De voorzitter stelt de Vergadering
voor om ook Albert het predicaat Lid van Verdienste te geven. De
Vergadering gaat met applaus akkoord, en Albert wordt een oorkonde en een
bos bloemen overhandigd.
RONDVRAAG
Tijdens de Rondvraag vraagt Hans Munichman het woord. Hij bedankt het
Bestuur voor al de goede dingen die worden en zijn uitgevoerd en hij bedankt
met name de voorzitter van de Vergadering voor diens werk als
plaatsvervanger van de overleden voorzitter.
ALSLUITING
Alvorens de vergadering af te sluiten geeft de voorzitter het woord aan Nell de
Weijer. Zij is gekozen en benoemd tot voorzitter en stelt zich voor aan de
Vergadering. Zij zegt zich vereerd te voelen dat zij voor deze functie is
gevraagd. Het komt op een moment in haar leven dat ze haar werkperiode als
hoofd van een school afsluit. Ze zal zich samen met de andere bestuursleden
inzetten voor alles wat van belang is voor de vereniging en voor de
bridgebelangen van de leden.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

-8-
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Langenberg-Bouma, K.
van de
Groot, R. de
Duives-Stranger, C.E.
Boon-Maste, J.M.J.G.
Lehman de Lehnsfeld,
W.G.
Lehman de LehnsfeldHeyman, F.A.E.
Kesteren, H.J. van
Boer, G.P.H. de
Boer, G.M. de
Logchies, J.M.G.
Schuller-Stomps, H.
Boon, A.
Roelofs, J.J.M.
Hubert, E.
Roelofs-van der Linden, J.
Meijer-Karis, P.
Raam-Halff, A.A. van
Teunissen, G.J.
Klaassen, A.M.
Boel, H.J.
Blok-van de Poppe, J.G.
Folles, N.
Graaf, H.J. de
Kuijk, F. van
Folles, H.
Rip, P.
Munichman, H.M.
Haas, M.A.J. de

4593

29. Schultze Kool, C.

494

4307
3898
3561

30. Lugt, C.M. van der
31. Herzgsell-Reijers, C.
31. Scheiblhofer, M.A.

491
459
459

2761

33. Hendriks, J.

453

2761

34. Hijink, H.J.

451

2583
2274
2237
2106
2069
1737
1699
1590
1558
1472
1400
1395
1152
910
872
858
854
817
722
604
542
524

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
42.
44.
45.
46.
46.
48.
49.
50.
51.
52.
52.
54.
55.
55.

450
428
393
267
223
222
202
177
177
160
132
123
123
103
98
55
49
38
38
37
0
0
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Kerkman-Holtring, N.
Vos, M.J.
Raaphorst, L.S.M.C.
Melis-Hoogeveen, W.
Moningka, N.C.W.
Appels, M.G.C.J.
Reus, L.A.M. de
Weijer, J.J.C. de
Weijer, N. de
Dok, G. van
Dirks, W.G.
Groot, J.
Groot-Pardoen, J.M.
Boer, M. van de
Smit, R.
Koolwijk, W.E.M. v. de
Smit-Schoemaker, W.B.
Driel, M.L. van
Vloeijberghs, Y.H.R.
Schreuder, C.E.M.
Stevens, C.J.
Stevens-Smeenge, M.Y.
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6. Verslagen

Stand meesterpunten
1.

Alert



Jaarverslag Secretarissen 2012/2013

Het Bestuur kwam kort na de Algemene Ledenvergadering van 6 september
2012 bij elkaar om de taken door te nemen, te verdelen en over te dragen.
Hierbij werd o.m. afgesproken dat Frans zal optreden als vice-voorzitter.
Alle bestuurswijzigingen zijn doorgegeven en doorgevoerd in de diverse
systemen en registers waarin onze vereniging is geregistreerd.
Het Bestuur heeft in het verenigingsjaar slechts 4 keer vergaderd: de normaal
5e keer (waarin de komende ALV wordt voorbereid en doorgesproken) valt net
in het nieuwe seizoen.
De huur van de Amazone ging over van de Stichting Meerwaarde naar de
Stichting Maatvast Haarlemmermeer. Na ontvangst van de eerste huurnota van
deze Stichting (over de periode 1 januari tot 31 mei) werd per email onze
positie ten aanzien van de huurhoogte onder hun aandacht gebracht. Hierop is
nog geen reactie ontvangen.
Uit de leden ontvingen wij opmerkingen die betrekking hadden op de
woensdagavond. Er zijn leden die elke week op woensdag willen bridgen.
Hierop werd een enquête georganiseerd om alle leden inspraak te geven en hun
oordeel uit te laten spreken. De verdere uitkomst van deze enquête zal worden
behandeld bij het separate agendapunt.
Het Bestuur heeft zich beraden over de automatiseringssituatie van onze
vereniging. Hierbij werd besloten de webpagina van de club weer nieuw leven
in te blazen. De wekelijkse uitslagen zullen nog steeds naar de NBB worden
gestuurd voor de berekening van de meesterpunten, maar de wens is om uit de
NBB de gegevens af te tappen en te publiceren onder onze eigen naam op onze
eigen webpagina. De secretaris is belast met de voorbereiding en uitvoering.
Bij het oprichten van onze vereniging is bewust gekozen voor de letters NRC
(Niet-Rokers Club), omdat het niet-roken tijdens de bridge-avond toentertijd
iets speciaals was. Momenteel is het niet-roken een min of meer normale zaak
in de maatschappij. Het Bestuur wil de statuten niet aanpassen (geen kosten)
maar zal in de dagelijkse omgang de letters NRC niet meer gebruiken en de
naam van de vereniging uitdragen als zijnde Bridgeclub Meerbridge.
Er zijn weer plannen om een nieuwe cursus op te starten voor personen die het
bridgen willen leren. Hier kunnen de leden mensen overhalen om aan deze
cursus deel te nemen, waarna in een speciale lijn op de speelavonden de theorie
in de praktijk kan worden gebracht. Dit zou fijn zijn om het aantal leden te
vergroten.

-9-

Alert

Jaargang 10 nr 3

Het Bestuur dankt alle commissies met hun leden die hebben gezorgd dat het
voorbije seizoen bijzonder goed is verlopen en die tevens daardoor hebben
gezorgd dat de bestuurstaken aanmerkelijk werden verlicht.
Loes en Monique.



Jaarverslag Wedstrijdtechnische Commissie

Onder leiding van Hans Roelofs heeft de TC zich ingespannen om het systeem
van BridgeMate te beheersen. Kort samengevat kun je stellen dat het met
vallen en opstaan heeft plaatsgevonden. Het systeem is zo ontwikkeld dat het
beantwoordt aan praktisch alle wensen die je tegen kunt komen bij het opzetten
van een bridgewedstrijd of competitie. Dat er zich wat problemen hebben
voorgedaan moeten gezien worden als randverschijnselen en gewenning.
Gelukkig hebben wij de oorzaken kunnen analyseren en moeten het maar
onderbrengen bij het leerproces.
Er hebben zich in het afgelopen speeljaar wat wisselingen in de TC
voorgedaan, maar zo het er nu naar uitziet is er stabiliteit ontstaan. Voor de
woensdagavond zijn er twee wedstrijdleiders te weten Henk Folles en Henk
van Kesteren en voor de donderdagavond zijn dat Joke Logchies, Hans Roelofs
en Henk Folles.
Corrien Schultze Kool is druk aan het oefenen om ook als Wl’er mee te gaan
draaien. Op verzoek heb ik de functie van voorzitter van de TC op mij
genomen en een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond zonder lid te zijn
van het bestuur. Tijdens de ALV op 7 september stel ik mij beschikbaar om tot
het bestuur toe te treden als dat de instemming van de leden krijgt.
Wat betreft de arbitrage prijzen wij ons gelukkig met CL’s-A Corrien, Joke, en
Henk en CL-B Hans die daarvoor met succes een cursus hebben gevolgd.
Het speelschema voor 2013 – 2014 heeft u intussen in de Alert Jaargang 10
2013 nr.2 aangetroffen, het staat ook aangegeven op de agenda van onze
website www.nrc-meerbridge.nl
Voor de woensdagavond zijn er iets te weinig leden, waardoor er niet altijd in
twee lijnen gespeeld kan worden!
De TC heeft voorstellen bij het bestuur ingediend die betrekking hebben op de
speelavonden,zoals het afmeldsysteem, het gebruik van de mogelijkheden van
BridgeMate, het gebruik van de website van de NBB en het toekennen van
percentages.
Zij zullen u daarover nadere mededelingen doen op de ALV.
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Woensdagcompetitie 2012-2013
Paarnaam
1e periode 2e periode 3e periode
Frans & Juanita
100
90
100
Nanny & Wim
90
100
90
Pam & Nan
70
80
70
Kitty & Henk
40
70
80
Miny & Annet
70
60
40
Jacqueline & Hans
50
50
60
Nel & Corrien
50
40
70
Corry & Henk
30
60
50
Emmy & Celeste
10
70
30
Alma & Henk
80
10
10
Monique & Loes
30
40
20
Marja & Ria Smit
60
20
10
Jaap & Cinta
40
30
20
Truus & Bert
10
10
60
Grethe &
0
50
30
Margriet & Conny
60
10
0
Hennie & Plonie
20
30
10
Nell & Jan-Joost
10
10
40
Marjolijn & Willy
0
0
50
Henk & Elly
10
20
10
Jos & Marjolein
0
0
0
Myrna & Henk
0
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Totaal
290
280
220
190
170
160
160
140
110
100
90
90
90
80
80
70
60
60
50
40
0
0
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Uitreiking bekers clubkampioenschappen en evt.
onderscheidingen meesterpunten
Donderdagcompetitie 2012-2013
1e periode 2e periode 3e periode Eindstand
100
90
70
260
Nanny & Wim
70
80
80
230
Frans & Annet
70
50
90
210
Joke en Nine
90
10
100
200
Puck & Riet
60
70
40
170
Juanita & Albert
10
100
60
170
Giny & Hennie
80
60
10
150
Pam & Nan
40
50
50
140
Jaap & Cinta
50
10
70
130
Emmy & Celeste
30
70
30
130
Nel & Corine
60
10
50
120
Monique & Loes
40
60
20
120
Ria & Hennie
50
30
40
120
Henk & Elly
40
20
50
110
Jacqueline & Hans
10
40
40
90
Corry & Henk
10
50
30
90
Riet & Plonie (Dick)
10
10
60
80
Truus & Bert
20
40
20
80
Marja & Willy Smit
30
30
10
70
Truus & Rob
20
40
10
70
Albertine(Ali) & Wies
50
20
0
70
Willy & Marjolijn
20
20
30
70
Jos & Marjolein
30
30
10
70
Grethe & diverse prs
10
10
20
40
Conny & Helma
0
10
10
20
Nell & Jan-Joost
0
0
0
0
Yvonne &Marie-Louise
0
Jan & Lidy

Paar Naam
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Wij hebben toestemming verkregen om in de Amazone gebruik te mogen
maken van het WiFi systeem waardoor direct na het spelen de uitslagen naar de
leden en de website van de NBB verzonden kunnen worden.
De TC zal zich inzetten om u het spelen zo aangenaam mogelijk te maken.
Zijn er ideeën of suggesties met betrekking tot de gedrag/wedstrijdregels of
wat dan ook, schroom niet en laat die aan ons of het bestuur weten.
De TC wenst u een prettig en succesvol bridgejaar.
Henk van Kesteren, voorzitter TC



Jaarverslag Feestcommissie

Wederom heeft de feestcommissie gedurende dit bridgejaar twee maal een
bridgedrive mogen organiseren t.w. Kerstdrive en Slotdrive.
Op zaterdagmiddag, 15 december 2012 hebben we 6 ronden van 4 spellen met
behulp van kastje gepeeld, echter was hiernaast aan een ieder koppel een bingo
kaartje uitgereikt.
De score werd dus bijgehouden met de computer, dus daaruit kwam een
uitslag, maar tevens werd de score afgetekend op bingo kaartje en wie een rijtje
vol had kreeg een prijs.
Na elke 2 ronden hielden we 10 minuten pauze voor een lekkere versnapering.
Was een enorm gezellige middag en iedereen had wel een prijsje.
Over de datum van de slotdrive was even een verwarring ontstaan en ook,
omdat de feestcommissie leden niet beschikbaar waren, is uiteindelijk het
geheel wel doorgegaan op woensdagavond 22 mei 2013.
We hebben Monopoly-bridge gespeeld. Iedereen had een enveloppe met €
6000 er in en na afloop was het verrassend hoe dan de uitslag was, want het is
erg leuk de verschillen in bedragen te zien. Hier hadden we alleen een 1ste, 2de
en 3de prijs plus poedelprijs. Doordat wij van sponsoren bijzondere prijzen
hebben ontvangen, hebben wij die via een loterij aan de leden doen toekomen.
De versnaperingen waren iets eenvoudiger, maar wel smakelijk.
Namens de feestcommissie: Hennie Boel, Albert Boon, Pam Meijer en Riet
Middelkoop weer een nieuw goed bridge-seizoen toegewenst
Albert Boon
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Jaarverslag Commissie Lief en Leed



Jaarverslag Kofferbridge
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Onze bridgekoffers zijn in de zomer van 2012 23 keer uitgeleend, een record
tot nu toe. Tijdens mijn zomervakantie in 2011 zijn de honneurs waargenomen
door Ina Brandt, waarvoor dank.
In het hele seizoen 2012-2013 zijn de koffers 78 keer geleend en van 10
competities zijn er prijzen – flessen wijn - uitgereikt aan de spelers van zowel
NZ als OW.
Daarnaast zijn er oefentassen te leen; daarvan is in dit seizoen één uitlening
geweest.
Per uitlening (competitie- en oefenspellen) wordt € 3,-- ontvangen, wat totaal €
237,-- heeft opgeleverd. De kosten van administratie en de flessen wijn
bedroegen ca. € 83,25.
We zijn dit seizoen twee koffers rijker geworden, met dank aan Conny
Schreuder; er zijn nu 5 koffers met elk een spelgroep.
Van het aanbod om de koffers te brengen en te halen – tegen een kleine
vergoeding – wordt tot nu toe geen gebruik gemaakt.
Joke Logchies
mei 2013

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 7 november 2013 inleveren bij Hans Roelofs
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BEGROTING voor het seizoen 2013/2014
begroot werkelijk
IN
2013/14 2012/13 UIT
Contributies
4.750
5.317 Zaalhuur
Verkoop,
100
154 Bestuurskosten
verhuur, etc.
Alert
700
780 NBB
advertenties
Cursussen
800
1.169 Drives
Rente
100
85 Alert
Grote Club
200
185 Cursussen
Actie
Afschrijving
Onderhoud
laptop, etc.
Automatiekosten
Algemene kosten

TOTAAL

6.650

Nettoresultaat
7.690 TOTAAL
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begroot werkelijk
2013/14 2012/13
2.500
2.363
250
290
1.150

1.198

750
550
700

524
449
977

100
50

129
0

350
350

0
598

-100
6.650

1.162
7.690

Het ledenaantal loopt terug en dit leidt tot lagere contributie-ontvangsten. De
hieruit voortvloeiende lagere afdrachten aan de NBB ijlen na omdat het
verenigingsjaar niet parallel verloopt met dat van de NBB.
Met zorg moet ook worden geconstateerd dat de opbrengst advertenties voor de
Alert langzaam terugloopt. De penningmeester doet een dringend beroep op de
leden om in hun directe omgeving te zoeken naar bedrijven/personen die
eventueel een advertentie kunnen plaatsen.
In de begroting is voor de zaalhuur rekening gehouden met een kleine
procentuele stijging. Het Bestuur gaat in gesprek met de Stichting Meerwaarde
over de hoogte van de huur.
Hoewel de investeringen volledig zijn afgeschreven moet in de Begroting
normatief rekening worden gehouden met een afschrijvingspost. Het ziet er wel
naar uit dat dit bedrag niet nodig zal zijn.
De Bestuursplannen om de webpage van Meerbridge te vernieuwen, en daarna
bij te houden, betekenen een kostenpost van ongeveer € 700. Voor de helft van
deze kosten is al voorzien uit het overschot van de lopende rekening over het
voorbije seizoen.
De Penningmeester Frans van Kuijk
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31 juli
2013

Financiële verantwoording verenigingsjaar 2012 – 2013.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2012 t/m 31 juli 2013.

UIT
Zaalhuur
Bestuurskosten
NBB

werkelijk begroot
2.363
2.545
290
200
1.198

1.350

Drives
Alert
Cursussen

524
449
977

500
500
800

Afschrijving
Onderhoud
laptop etc.

129
0

320
100

Algemene kosten

598

500

1.162
7.690

-115
6.700

Bridgemate en
Laptop
bruto
afschrijving
Divers
bridgemateriaal
bruto
afschrijving
Rabobank
rek.crt.
Rabobank
spaarrek.
Kas
Nog te
ontvangen

TOTAAL

7.690

De vereniging behaalde een financieel overschot van € 1.162 terwijl een tekort
van € 115 was voorzien. Alle inkomensposities (behalve de rente) overtroffen
de verwachtingen. Aan de uitgavenkant is de grootste overschrijding bij
Cursussen: dit houdt direct verband met het aantal cursisten (waardoor ook de
opbrengst aanmerkelijk hoger was dan gepland). De hogere Algemene kosten
werden veroorzaakt door de Nieuwjaarsborrel op zowel de woensdag als de
donderdag, alsmede de kosten van het afscheid vorig jaar van bestuursleden.
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31 juli
2012
Nog te betalen

2.218
-2.218

307
-307
161
11.032

2.218
-841 Vooruitontvangen

271 Reserveringen
-107
lustrumfeest
bridgemate
571
automatiekosten
7.840

42

90

420

501
Vermogen

TOTAAL

Nettoresultaat
6.700 TOTAAL
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OVERZICHT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN

Jaarverslag Penningmeester 2012/2013
Verslag Kas Commissie
Vaststelling begroting 2012/2013

INKOMSTEN EN UITGAVEN
IN
werkelijk begroot
Contributies
5.317
5.000
Verkoop,
154
100
verhuur, etc.
Alert
780
550
advertenties
Cursussen
1.169
800
Rente
85
100
Grote Club
185
150
Actie

Alert

11.655

10.543 TOTAAL

31 juli
31 juli
2013
2012
3.839
2.419

20

40

1.500
0
350

953
1.449
0

5.946

5.682

11.655

10.543

De reservering die in het verleden voor de vervanging van de Bridgemate en
Laptop is gemaakt werd als extra-afschrijving ten laste van de investeringen
gebracht. Thans zijn alle investeringen volledig afgeschreven.
De Nog te betalen post van € 3.839 betreft voornamelijk de zaalhuur die nog
niet is betaald in afwachting van een oplossing over de lopende discussie over
de hoogte van de zaalhuur. Het ziet er naar uit dat het eerste discussiegesprek
in de loop van augustus zal plaatsvinden.
Uit het overschot van de lopende rekening is een bedrag van € 547 toegevoegd
aan de Reservering voor het 15jarig lustrumfeest op 29 maart 2015 en een
bedrag van € 350 voor de automatiseringsplannen.

- 15 -

