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Technische commissie

Opgericht 29 maart 2000
Voorzitter: Vacant
Penningmeester: F. van Kuijk, Ridderburgpark 223, 2135 KX Hoofddorp
Tel.: 023-8922029
Secretaris: A. Boon, Graan voor Visch 19704, 2132 WN Hoofddorp
secretaris@nrc-meerbridge.nl
Tel. 023-5616626
Wedstrijdleiding/NBB contactpersoon: H. van Kesteren,
Rondenburglaan 172, 2135 KM Hoofddorp Tel.: 023-5570403
RABO Bank Haarlemmermeer: NL83 RABO 0345 840 615 o.v.v. NRC-Meerbridge
KvK Amsterdam: 34131305

Vz. Techn.commissie
CLB:
CLA:

Assistent:

Feestcommissie
Henk van Kesteren
Hans Roelofs
Henk Folles
Corrien Schultze
Kool
Carla Meekel
Henk van Kesteren

Coördinator
Leden:

Kofferbridge

Lief en Leed

vacant

Voorzitter
Lid

Emmy Hubert
Diverse vrijwilligers

Emmy Hubert

Website

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

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

Woensdag
seizoen 2016-2017

Donderdag

Advertenties:

Altijd voor 12.00 uur

€ 65,00
€ 100,00

31/8 - 14/9 – 28/9 – 12/10 – 26/10 – 9/11
23/11 - 7/12 -21/12 – 4/1 – 18/1 – 1/2
15/2 - 1/3 – 29/3 – 12/4 – 26/4 – 10/5
8/9 – 22/9 – 6/10 – 20/10 – 3/11 – 17/11
1/12 – 15/12 - 29/12 – 12/1 – 26/1 – 9/2
23/2 – 9/3 - 23/3 – 6/4 – 20/4 – 18/5

¼ pag € 10,-; ½ pag € 20,- en 1/1 pag € 35,- per keer.
Advertenties per jaargang (= 4 nummers)

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

Hans Roelofs

Leden :

vacature

Redactie
Hoofdredacteur:

Hans Roelofs

Website: http://www.nrc-meerbridge.nl
Agenda:
Uiterlijk 1 november 2016
24 november 2016
Donderdag 25 augustus 2016
donderdag 1 september 2016
of woensdag 31 augustus
Donderdag 8 september 2016

Kopij inleveren
Alert jrg 13-4 komt uit
Algemene ledenvergadering
Start nieuwe seizoen
donderdagcompetitie B (woensdagcomp)
Start nieuwe seizoen
donderdagcompetitie A

Opzeggen lidmaatschap
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 bij de
secretaris 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.

- 27 -

Alert

Jaargang 13 nr 3

Alert

Jaargang 13 nr 3

Van uw (plaatsvervangend) voorzitter
Er zijn belangrijke ontwikkelingen binnen de vereniging, zoals U ongetwijfeld
hebt gemerkt toen wij de mail uitstuurden over de afschaffing van de
woensdagavond. De consequenties zijn groot maar naar onze mening
onvermijdelijk. Wij hebben geprobeerd de problematiek uit te leggen en
zullen daar in de komende ledenvergadering ook nog eens aandacht aan
besteden. We houden er aan om dan formele instemming van de leden te
krijgen voor deze rigoureuze stap.
Als het goed is heeft iedereen inmiddels gereageerd en doorgegeven op welke
donderdagen (A of B of A+B) men wil spelen en wie op die donderdagen de
partner is. Men kan dus met verschillende partners spelen, hetgeen we hebben
geprobeerd uit te leggen in de eerder genoemde mail.
De gevolgen voor de Technische Commissie en de wedstrijdleiding zijn ook
groot. We zullen op zoek moeten naar leden die zich de methodiek van het
wedstrijdleiden eigen willen maken. We hebben meer wedstrijdleiders nodig.
Uit de reacties die we inmiddels hebben ontvangen blijkt dat men in het
algemeen akkoord gaat met de afschaffing van de woensdag, maar zoals
eerder opgemerkt: op de ledenvergadering zullen we hier nog over spreken.
Op het moment van dit schrijven is nog niets bekend over wel of geen huur
voor 2017. In de voorgestelde begroting wordt wel gerekend met een te
betalen huur. Hopelijk is er meer duidelijk als we op de ledenvergadering de
begroting bespreken.
Ik wil de wens uitspreken dat we met z’n allen uitkijken naar een vrolijk en
vriendschappelijk wedstrijdgebeuren in het nieuwe verenigingsjaar. Uiteraard
zullen er wat probleempjes optreden omdat zowel de mens als de techniek
foutjes kunnen maken. Maar zoals het verleden heeft bewezen: alles wordt
opgelost en maatregelen worden genomen om verdere fouten te voorkomen.
Er is dan alleen wat extra geduld nodig en op onze leeftijd mag je verwachten
dat dit in ruime mate aanwezig is.
Frans van Kuijk, juli 2016.

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op donderdag, 25 augustus
2016 in De Amazone om 19.30 uur. Na de vergadering is er gelegenheid om te
bridgen in ongedwongen sfeer met voor de winnaar een aardigheidje.
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Agenda Algemene Leden Vergadering, 25 augustus 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening vice-voorzitter
Vaststelling agenda
Vaststelling presentielijst
Ingekomen stukken en mededelingen
Goedkeuring notulen ALV van 16 september 2015
Verslagen:
a. Jaarverslag secretaris
b. Jaarverslag Wedstrijdtechnische Commissie
c. Jaarverslag Lief en Leed
d. Jaarverslag Kofferbridge
e. Jaarverslag Penningmeester
f. Verslag Kascommissie
g. Vaststelling begroting 2016/2017
h. Vaststelling contributie
7. Verkiezing Kascommissie
8. Aanpassingen in wedstrijdreglement
9. Wijziging in speelavond en competitie indeling
10. Verkiezing en/of afscheid: Bestuursleden, commissieleden
11. Uitreiking kampioenbekers en huldiging kampioenen
2015/2016.
12. Rondvraag
13. Sluiting
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3/ semi-solide zeskaart of langer
Alleen na het 2-antwoord kan het bieden nog in een deelscore eindigen.
Namelijk na:
2-2  -2SA,
2-2-2/-3-3/
2-2  -3/ -3X-4/
2/ a. mancheforcing 5+ /
b. éénkleurenhand, 6+ /, negen slagen 2SA 22-23
punten semi-evenwichtig 3/negen slagen met 6+/
3/ zelfstandige kleur
3SA 26-27 punten semi-evenwichtig Baron
2-2-2/-3 = second negative
3 is dus Staymanof beter nog, Niemeijer. 3 en 3 zijn transfers.

‐

2
pas
2
pas
2 SA
pas
??
Als zuid tegenover 22-23 punten geen manche ziet, mag hij op 2SA passen. Hij heeft
dan een vlakke hand (4-3-3-3 of 4-4-3-2) met nul, één of twee punten. Bedenk wel dat
een nulpunter met een zeskaart harten of schoppen al genoeg kan zijn voor de manche.
A64HV64AVB
*
AH9
N
??
W
O
??
Z
9875328593
*
 10 3 2
Noord heeft geen bijzonder mooie hand voor zijn bieden, toch heeft 4genoeg
kansen. Zuid geeft na 2SA een transfer en hoogt 3 op naar 4 . Elke start is welkom.
Met de troeven 2-2 zijn er meestal tien slagen. Ook met de troeven 3-1 is het contract
niet kansloos.
Met een herbieding van 3/ geeft de 2-openaar minstens een goede zeskaart
aan en minstens negen slagen. De hand is onevenwichtig, een 6-3-3-1, een 6-4-2-1,
een 7-3-2-1 of iets dergelijks. Met een 6-3-2-2 verdeling is het beter de hand te
verkopen als een evenwichtige hand en 2SA, 2, of 2  te openen afhankelijk van de
puntenkracht.
Na 3/ biedt de antwoorder zijn stoppers. Bedenk wel dat hij móét bieden. Het
opvolgende bod dient daarbij als noodbod. Met een lage kleur als slagenbron en
minstens negen slagen zal 3SA vaak het contract worden. Veel paren spreken daarom
af dat er na het ontbreken van een stop op 4 of 4 gepast mag worden. Dat is dan
het tweede biedverloop waarin u na een 2 -opening onder de manche mag passen.
Uit Bridge aug 2001:Frans Borm en Marijke van der Pas
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Pam Meijer-Karis
Riet Middelkoop
Nine Moningka
Hans Munichman
Riet Nijssen
Marianne Noordermeer
Jan van Poeke
Ineke van Poeke-van Densen
Lidy Raaphorst
Loes de Reus
Plonie Rip
Hans Roelofs
Jacqueline Roelofs-vd Linden
Margriet Scheiblhofer
Conny Schreuder
Eline Schuller
Hennie Schuller-Stomps
Corrien Schultze Kool
M Sijtsma
Gerrit Sijtsma
Gerda Slot v.den Kommer
Ria Smit
Wim Stokman
Rieki Stokman
Linda v.Swinderen-Veldhuyzen
Truus Teunissen
Conny Tomassen
Marjolein van der Velden
Puck Wasmoeth
Jan-Joost de Weijer
Nell de Weijer

2151 WB NW-VENNEP
2132 KS HOOFDDORP
2131 RS HOOFDDORP
2132 ZT HOOFDDORP
2152 XG NW-VENNEP
2132 TV HOOFDDORP
2135 KE HOOFDDORP
2135 KE HOOFDDORP
2132 GA HOOFDDORP
2135 LS HOOFDDORP
2132 DR HOOFDDORP
2134 VJ HOOFDDORP
2134 VJ HOOFDDORP
2131 PB HOOFDDORP
1431 PC AALSMEER
1091 ST AMSTERDAM
2132 KB HOOFDDORP
2135 KX HOOFDDORP
2131 MA HOOFDDORP
2131 MA HOOFDDORP
2131 GD HOOFDDORP
2135 LS HOOFDDORP
2131 RD HOOFDDORP
2131 RD HOOFDDORP
2132 NZ HOOFDDORP
2135 CX HOOFDDORP
2135 SV HOOFDDORP
2135 BL HOOFDDORP
2132 VG HOOFDDORP
2132 TA HOOFDDORP
2132 TA HOOFDDORP

Sterke opening deel 2
Verder na 2-2
We hebben gezien dat het 2 - antwoord vooral economisch is. De openaar heeft alle
ruimte zijn hand te omschrijven. De herbieding van 2SA belooft 22-23 punten. Uiteraard speelt u na 2-2-2SA precies dezelfde antwoorden als na een 2SA-opening.
‐
3/ twee tophonneurs zesde, 8+ punten
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Goedkeuring notulen ALV van 16 september 2015
VERSLAG DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
NRC-MEERBRIDGE VAN WOENSDAGAVOND 16 SEPTEMBER 2015

Aanwezig: Nell de Weijer- voorzitter,Frans van Kuijk - penningmeester, Henk van
Kesteren- Technische Commissie, Celeste Duives-Stranger- Lief en Leed
Leden - conform presentielijst
Thea van Breukelen
- notulist
Afwezig: Emmy Hubert - Lief en Leed

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur en heet alle aanwezigen welkom;
een bijzonder welkom voor Hans Münichman, ere-lid en zijn partner To van Ede
en evenzo voor Hans Roelofs lid van verdienste.
2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen extra agendapunten voor deze vergadering.
3. Vaststellen van presentie
De voorzitter verzoekt diegenen die nog niet getekend hebben voor aanwezigheid,
dit alsnog te doen. Er zijn 25 afmeldingen ontvangen. 38 leden hebben de
presentielijst geparafeerd.
4. Binnengekomen stukken en Mededelingen
1. Brief van Jan en Lily over het wel of niet overdelen in de eerste ronde in
het geval van een rondpas. Ze zien graag dat er één regel wordt toegepast.
Henk van Kesteren stelt voor af te spreken dat de eerste speelronde openingskracht
moet hebben; dus openen met 13 punten, bij een 5-kaart 12 punten en bij een 6kaart 11 punten. Ook multi-colour moet een mogelijkheid zijn.
Gesteld wordt dat als er een rondpas is bij de eerste tafel dat de arbiter geroepen
moet worden en die zal dan beslissen. Indien de arbiter concludeert dat er niet
geopend kan worden, kan hij toestemming geven om opnieuw te schudden.
Henk zal de regels hierover nazien en met de TC bespreken.
2. Corrien Schulze heeft inmiddels een mededeling rondgedeeld inzake het
invoeren van een z.g. systeemkaart; zij geeft een toelichting over het belang
daarvan.
Frans brengt in dat over dit onderwerp al enige jaren wordt gediscussieerd en dat
het steeds geen meerderheid van stemmen kreeg.
Henk stelt voor nu nogmaals te stemmen en het blijkt dat er maar 9 stemmen vóór
zijn, dus het voorstel van Corrien wordt niet aangenomen.
3 Kitty heeft een mededeling. Ze vindt het spijtig maar begrijpelijk dat de
voorzitter aftreedt. Verder vindt zij het jammer dat zij niet meer op de
woensdagavond spelen en oppert dat problemen wellicht besproken hadden kunnen
worden. Helaas zijn de dames van het secretariaat afwezig, wat ze als een

-5-

Alert

Jaargang 13 nr 3

zwaktebod ziet. De brief die vanuit het secretariaat is rondgestuurd kwam als
ongewoon en zeer onwenselijk over. De leden kunnen geen vragen stellen over de
grieven die zouden spelen.
Frans reageert hierop met te zeggen dat in de voorbereiding van deze vergadering
is gesproken met de dames van het secretariaat, waarvan er één met vakantie is.
De andere dame zou een brief opstellen, die niet is ontvangen en zij is donderdag
wel aanwezig en dan op persoonlijke titel aanspreekbaar. De vraag komt op of het
te maken had met het aftreden van de feestcommissie en ook waarom de leden
geen deelgenoot worden gemaakt van het ongenoegen. Renée brengt in dat
vergaderingen altijd benut worden om ongenoegens uit te spreken.
Henk van Kesteren vat de situatie samen en stelt dat de dames van het secretariaat
zijn toegetreden met het idee dat zij bij andere verenigingen gewend waren aan een
bestuurderstaak, maar dat waren verenigingen met jongeren en hun oordeel was en
is dat de bridgeclub een ‘oubollige’ vereniging is. Daarom was hun idee dat er
veranderingen aangebracht moesten worden. Er is geen verband met het aftreden
van de feestcommissie en in hun e-mail schreven ze dat ze met het opzeggen van
hun positie geen verwijt aan de overige bestuursleden maken.
Hans Münichman heeft in een vorige vergadering al aangegeven enigszins
verontrust te zijn over de toestand binnen de vereniging. Als ere-lid mag hij
bepaalde zeggenschap hebben vindt hij. Hij ziet de situatie binnen de vereniging
als een paleisrevolutie. Er waren mensen die hun mening wilden doordrukken.
Hierdoor onderscheiden zich duidelijk de hardwerkende mensen die proberen de
vereniging gaande te houden en zich in te zetten voor het plezier van anderen. Naar
zijn mening zitten mensen in een bestuur om de vereniging te dienen; de goede
bestuursleden werken zo hard dat ze persoonlijke problemen krijgen. Hans wil
graag een fijne club achterlaten met mensen die elkaar vertrouwen en die elkaar
willen helpen en die niet de oorzaak zijn dat –zoals nu het geval is- de voorzitter er
mee wil stoppen. De club moet een opfrisbeurt hebben en wie niet van goede wil is
moet maar een eigen club beginnen.
Hans besluit met dankwoorden aan de scheidende voorzitter.
De voorzitter dankt op haar beurt Hans voor zijn woorden.
5. Goedkeuring notulen ALV van 13 september 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen en hiermee worden de notulen gepasseerd.
6. Goedkeuring verslagen zoals genoemd in de agenda
Kascommissie
Henk Hijink begrijpt uit de stukken dat het feest € 846,00 heeft gekost maar hij
vraagt zich af of dat losstaat van de subsidie.
Frans licht toe dat het lustrumfeest € 2496,00 heeft gekost; de genoemde
€ 846,00 zijn de kosten geweest voor het Kersttournooi en het Slottoernooi.
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Ledenlijst per 1 augustus 2016
Naam

Straat+nummer

Monique Appels
Joyce Baas-Schuller
Pien Bierman
Giny Blok-van de Poppe
Hennie Boel
Marjolijn van de Boer
Marleen Bolhuis-Huizer
Albert Boon
Juanita Boon-Maste
Willy Dirks
Jaqueline van Duin-Kempe
Celeste Duives-Stranger
Ans Fischer
Henk Folles
Nel Folles
Nanning de Graaf
Miny de Graaf
Rob de Groot
Ria de Haas
Gerdie Hendriks
Jan Hendriks
Conny Herzgsell-Reijers
Jacq Hofman
Emmy Hubert
Riet Hulst-Kruitwagen
Renee Kat
Nan Kerkman-Holtring
Helene Knuvers
Helma van de Koolwijk
Co Kramer
Frans van Kuijk
Wim Lehman de Lehnsfeld
Nanny Lehman de
Lehnsfeld-Heijman
Carla Meekel

PC + Woonplaats
2135 LR HOOFDDORP
2135 SZ HOOFDDORP
2135 KW HOOFDDORP
2132 NZ HOOFDDORP
2131 VP HOOFDDORP
2135 TS HOOFDDORP
2132 ZS HOOFDDORP
2132 WN HOOFDDORP
2132 WN HOOFDDORP
2134 RD HOOFDDORP
2131 AJ HOOFDDORP
2135 KV HOOFDDORP
2132 WP HOOFDDORP
2165 CG LISSERBROEK
2165 CG LISSERBROEK
2131 PR HOOFDDORP
2131 PR HOOFDDORP
2135 GP HOOFDDORP
2135 KV HOOFDDORP
2135 CZ HOOFDDORP
2132 GA HOOFDDORP
2131 PB HOOFDDORP
2151 AA NW-VENNEP
2135 KV HOOFDDORP
2131 BK HOOFDDORP
2135 JC HOOFDDORP
2135 KX HOOFDDORP
2135 JC HOOFDDORP
2131 GR HOOFDDORP
2134 AE HOOFDDORP
2135 KX HOOFDDORP
2135 KW HOOFDDORP
2135 KW HOOFDDORP
2134 JP HOOFDDORP
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7. F.A.E. Lehman de
Lehnsfeld-Heyman
8. H.J. van Kesteren
9. H. Schuller-Stomps
10. J.L.J. Hofman
11. A. Boon
12. P. Meijer-Karis
13. E. Hubert
14. J.J.M. Roelofs
15. E. Diekmann
16. M. Diekmann
17. G.J. Teunissen
18. J. Roelofs-v. der Linden
19. J. Hendriks
20. J.G. Blok-v. de Poppe
21. F.C.A.A. van Kuijk
22. H.J. Boel
23. N. Folles
24. L.S.M.C. Raaphorst
25. H.J. de Graaf
26. H. Folles
27. C. Schultze Kool
28. N. Kerkman-Holtring
29. P. Rip
59. J.H. Baas-Schuller
60. E.R. Schuller
61. H.G.M. Knuvers
62. M.C. van Swinderen

3.617

36.

H.M. Munichman

542

3.416
2.342
1.963
1.960
1.956
1.953
1.914
1.871
1.742
1.716
1.709
1.405
1.366
1.346
1.208
1.190
1.098
1.059
959
896
895
887

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

N.C.W. Moningka
H.A.M.Stokman-Schaper
N. de Weijer
C.J.M. Meekel
M.P.M. Bolhuis-Huizer
J.J.C. de Weijer
W.G. Dirks
M. van de Boer
G.A. Slot-v.den Kommer
P. Wasmoeth
N.J.C. Kramer
R. Smit
R. Hulst-Kruiwagen
M.J.A. van der Velden
C. Bierman
M.A. Middelkoop
G. Hendriks
C.E. Tomassen
M.M.C. Noordermeer
W.E.M. v.de Koolwijk
C.E.M. Schreuder
R.H. Kat

479
450
363
311
287
283
268
255
253
221
216
190
158
151
143
128
81
77
75
69
55
51

39
39
34
32

63.
64.
65.
66.

J. van Duin-Kempe
N.A. de Graaf
M. Sijtsma
G. Sijtsma

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 1 november 2016 inleveren bij Hans Roelofs
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Elk jaar hebben wij € 500,00 gereserveerd voor het lustrumfeest; dus na vijf jaar
was die € 2500,00. We houden dus per saldo € 4,00 over die in het overzicht
vermeldt staan.
Henk zou toch graag een specificatie zien. Frans geeft globaal aan welke kosten
waarvoor zijn gemaakt.
De kascommissie, bij monde van Nanny Lehman, leest de verklaring van
goedkeuring voor en stelt de leden voor om het bestuur en de penningmeester
decharge te verlenen het voor het gevoerde financiële beleid. De getekende
verklaring wordt aan de penningmeester overhandigd. De vergadering gaat akkoord
met het voorstel en geeft de decharge.
Vaststelling begroting 2015/2016
We hebben afgelopen jaar geld overgehouden door kwijtschelding van huur onder
beding dat het geld ten goede komt aan alle leden.
Binnen het bestuur is daarom besloten de leden o.a. een cursus aan te bieden om
het bridgen te verbeteren. Omdat de aanvraag voor deelname erg groot was is
wordt de cursus twee maal gegeven, dus in totaal vier avonden voor ca. €500600,00. Dit jaar zal daardoor een verlies te zien geven.
Vaststellen contributie
De contributie blijft ongewijzigd.
7. Verkiezing kascommissie
Pien Bierman schuift uit de reserve positie, Nanny Lehman de Lehnsfeld schuift
door en zal samen met Pien de kascontrole gaan uitvoeren.
Maja Sijtsma meldt zich als nieuw reserve lid.
8. Aftreden van Nell de Weijer als voorzitter
Nell meldt dat ze besloten heeft alsnog helemaal te stoppen met het voorzitterschap
vanwege gezondheid problemen.
Er zijn veel dingen gebeurd wat haar vele slapeloze nachten heeft bezorgd met als
gevolg een sterk verminderde weerstand wat uiteindelijk geresulteerd heeft een
gordelroos.
Frans heeft alle begrip voor het besluit van Nell; het is niet goed als je wakker moet
liggen van problemen met een organisatie waar je als vrijwilliger werkt. Nell heeft
echt een bijdrage geleverd aan deze vereniging. Helaas is er (nog) geen opvolger
voor Nell maar voorlopig zal hij zelf de voorzittersrol op zich nemen.
Hij vraagt aan alle aanwezigen om hierover na te denken en hij hoopt dat er iemand
naar voren zal komen om deze functie te aanvaarden en dat hij een nieuwe
voorzitter mag aankondigen voor het begin van de Kerst-drive.
Henk is aftredend als bestuurslid; er zijn geen tegenkandidaten.
Alle aanwezigen stemmen er mee in dat Henk zijn positie behoudt en hetzelfde
geldt voor Céleste. Emmy Hubert wordt tot bestuurlid benoemd .Het voorstel is dat
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Celeste en Emmy de taken lief en leed en feest aangelegenheden gaan beheren.
Alle belanghebbende partijen zijn dan vertegenwoordigd in het bestuur, wat
overleg makkelijker maakt. Albert Boon wordt in de functie van secretaris
benoemd.
Frans merkt op dat Albert Boon één van die mensen is die bereid zijn om wat voor
hun vereniging te doen en hij verwijst naar Alberts opmerking dat hij bereid is in te
springen voor één jaar. Er heeft zich niemand anders aangemeld voor de functie
van secretaris. Albert heeft Henk er ook over benaderd want het zit Albert zó hoog
dat het voortbestaan van de vereniging in gevaar is. Ondanks dat Juanita er zeer op
tegen was, want Albert doet al veel voor diverse verenigingen, wil hij dit toch
doorzetten. Gelukkig heeft Juanita er uiteindelijk mee ingestemd.
Hennie Boel brengt in dat Albert een ”gouden vent” is voor wie niets te veel is.
Verder meldt ze dat de Feest Commissie nu zal aanblijven.
Deze opmerkingen maakt dat Nanny Lehman er niets meer van snapt. De
feestcommissie was er toch mee gestopt??
Nell legt uit dat de feestcommissie inderdaad waren gestopt omdat ze sterk het
gevoel hadden tegengewerkt te worden. De situatie is nu gewijzigd.
9. Uitreiking kampioensbeker
Dit punt komt later aan de orde.
10. Vervangende scores
Frans legt uit dat op het moment dat je partner afwezig is krijg je een bepaalde
gemiddelde score mee. Dit is een onderdeel van het wedstrijdreglement.
Maar als je dan met een andere partner meer scoort dan zou je recht moeten hebben
op een hogere score dan de gemiddelde score. Als hun eigen partner verhinderd is
en de spelers krijgen naar hun idee geen andere minstens even sterke partner
toegewezen, dan dreigen ze niet te komen. De toe te kennen gemiddelde score is
een garantiescore indien met een andere partner niet voldoende wordt gescoord.
Henk van Kesteren geeft een kleine toelichting.
Ons score-systeem is destijds opgesteld. De verwarring is ontstaan door dat de
scores nu zichtbaar zijn op de website. De uitslagen worden door het scoresysteem
aangepast na iedere speelavond. Sommige mensen hebben daar problemen mee,
omdat die uitslag niet overeenkomt met die van de speelavond. Hans reageert
hierop met als je niet minstens drie keer gespeeld hebt dan kun je niet voor het
kampioenschap spelen. Bovendien als je een paar keer niet geweest bent wordt er
een gemiddelde score van de laatste twee keer bijgeteld, zodat je niet hoeft te
degraderen als je bv. ziek bent.
Na enige discussie is de conclusie dat het systeem voor de leden erg onduidelijk is.
Er is geprobeerd om de zaken op de site transparant over te brengen. Het zelfde
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Paarnaam
Juanita & Frans
Nanny & Wim
Pam & Nan
Henk & Willy
Kitty & Henk
Nel & Gerda
Carla & Marleen
Els & Anneke
Ria D & Ed
Alma & Henk
Ria & Pien
Emmy & Celeste
Miny & Nanning
Corrien & Albert
Hennie & Plonie
Rieki & Wim
Helene & Renee
Willy &Marjolijn
Corry & Gonda
Maja & Gerrit

Woensdagcompetitie 2015-2016
1e periode 2e periode 3e periode
90
90
100
100
60
90
80
100
30
60
80
60
70
30
80
80
50
50
50
70
40
40
50
70
0
80
70
20
60
60
10
40
80
70
10
50
60
40
20
30
70
10
40
10
40
50
20
10
20
10
30
30
0
20
10
30
10
0
20
0

Totaal
280
250
210
200
180
180
160
160
150
140
130
130
120
110
90
80
60
50
50
20

Stand Meesterpunten 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

R. de Groot
K.v.d Langenberg-Bouma
C.E. Duives-Stranger
J.M.J.G. Boon-Maste
R. Nijssen
W.G. Lehman de
Lehnsfeld

5.963
5.429
4.260
4.104
4.097

30.
31.
32.
32.
34.

M.A.J. de Haas
W.M.M. Stokman
L.A.M. de Reus
M.G.C.J. Appels
C. Herzgsell-Reijers

880
770
611
594
584

3.617

35.

M.A. Scheiblhofer

584
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Donderdagcompetitie 2015-2016
Paar Naam
1e periode 2e periode 3e periode Eindstand
Nanny & Wim
100
100
70
270
Juanita & Frans
80
90
90
260
Jacq & Riet N
80
60
100
240
Joke & Nine
90
80
10
180
Lidy & Jan H
70
70
40
180
Marjolijn B& Co
60
70
30
160
Jan P & Ineke
50
50
60
160
Nel & Gerda
10
60
80
150
Giny & Hennie
60
10
60
130
Puck & Riet H
10
40
80
130
Jacqueline &Hans
40
30
50
120
Pam & Nan
50
10
50
110
Ria dH & Hennie
30
1
70
101
Nell & Corrien
10
80
10
100
Riet M & Plonie
70
10
10
90
Carla & Marleen
40
40
0
80
Ria D & Ed
0
50
20
70
Truus & Rob
30
20
10
60
Emmy & Celeste
20
10
30
60
Margriet & Conny
10
30
0
40
MarjoleinV & Ria S
0
0
40
40
Rieki & Wim S
10
10
10
30
Monique & Loes
10
10
10
30
Jacqueline vD &Gerdie
20
0
10
30
Eline & Joyce
0
10
20
30
Corry vdL &Marianne
0
0
0
0
Helene & Conny T
0
0
0
0
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systeem werd vroeger ook gehanteerd maar was niet duidelijk op de site te zien
zoals nu het geval is.
Elke vereniging heeft zijn eigen regels die vastliggen op papier.
Het blijkt dat niet iedereen op de hoogte is dat naast de uitslag van een speelavond,
ook alle details van de scores en de biedingen met resultaten op de NBB site zijn te
vinden.
9. Uitreiking kampioensbeker
Nanny en Wim Lehman de Lehnsfeld zijn op beide avonden kampioen geworden
en ontvangen dan ook twee bekers met in totaal 6 flessen wijn.
Frans wil officieel afscheid nemen van de voorzitter en memoreert dat ze zich drie
jaar lang heeft ingespannen voor de vereniging.
Helaas ging dit ten koste van haar gezondheid.
Hij overhandigt Nell de gebruikelijke cadeaubon te geven en dankt haar voor haar
werk in de afgelopen jaren.
Nell dankt iedereen; het was leuk maar het moet leuk blijven en dat zat er voor haar
niet meer in.
11. Rondvraag
Een opleiding t.b.v. de vereniging, zoals wedstrijdleider, wordt door de vereniging
vergoed, dat wordt met ja beantwoord.
Als je partner verhinderd is kun je eventueel aangeven dat je iemand van buiten
kunt meebrengen, dat kan, maar het is niet gezegd dat daar gebruik van gemaakt
wordt. Als je geen bericht terugkrijgt dan is vervanging geregeld, zo niet dan krijg
je een telefoontje.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 20:55 uur gesloten en
worden er door twaalf paren nog drie ronden gebridged.
BESLUITENLIJST ALV 16 SEPTEMBER 2015.
Op de Algemene Ledenvergadering zijn de volgend besluiten genomen:
1.
Naar aanleiding van de brief van Jan Hendriks en Lidy Raephorst over
rondpas in eerste ronde om dan wel of niet over te schudden werd gesteld dat
Technische Commissie zich zal beraden hoe te handelen in zo’n geval en zal daar
later op terugkomen.
2.
Op de brief van Corrien wordt besloten het gebruik van een systeemkaart
niet te verplichten.
3.
Goedkeuring wordt gegeven aan de verslagen van:
-secretaris
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-technische commissie
-feestcommissie
-kofferbridge
-penningmeester
4. Middels goedkeuring van het verslag van de Kascommissie wordt het
Bestuur decharge verleend voor de financiële vastlegging, beleid en rapportage.
5. De begroting wordt goedgekeurd.
6. De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld.
7. Het Bestuur wordt verzocht met een beleidsplan te komen om het grote
financiële overschot aan te pakken.
8. Henk van Kesteren en Celeste Duives worden herkozen in het Bestuur.
9. Emmy wordt tot bestuurslid benoemd.
10. Albert wordt tot secretaris benoemd.

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 1 november 2016 inleveren bij Hans Roelofs
6. Verslagen:

a. Jaarverslag secretaris
Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag, 16 september 2015 ben ik in de
functie van secretaris benoemd voor een periode van één jaar.
Met de overdracht van het secretariaat werd mij een USB stick verstrekt, die door
onhandigheid van mij is kapot gegaan, maar toen was er niets meer terug te halen.
Gelukkig had onze ex voorzitter(Nell de Weijer) een ordner, waaruit ik heel veel
heb kunnen achterhalen.
Vervolgens was het noodzakelijk om alle wijzigingen bij de KvK te Amsterdam
neer te leggen, waarmede ik tot begin januari 2016 heb gewacht in de hoop ook een
nieuwe voorzitter te doen noteren. Helaas zijn we nog niet in geslaagd iemand te
strikken de voorzittershamer over te nemen, dus treedt Frans van Kuijk voorlopig
naast het penningmeesterschap op als vicevoorzitter.
Het Bestuur heeft in dit seizoen 2015/2016 in totaal 7 maal vergaderd.
Er is o.a. gesproken/ besloten/ vastgelegd: dat
- de feestcommissie niet meer als commissie zal genoemd worden, want die valt
nu onder Algemene Zaken. Wel zullen Hennie Boel, Riet Middelkoop en Pam
Meijer-Karis assistentie verlenen. Drie evenementen hebben een bijzonder karakter
t.w. Alg. Leden Vergadering, Kerstdrive en Slotdrive. Veel dank zijn we
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Speeldata NRC-Meerbridge seizoen 2016 – 2017
Kerstdagen zo – ma 25 – 26 december 2016
Feestdagen in 2017
- 2e Kamerverkiezingen 15 maart
- Pasen 16 – 17 april
- Koningsdag donderdag 27 april
- Dodenherdenking donderdag 4 mei
- Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei
- Hemelvaartsdag 25 mei
- Pinksteren 4 – 5 juni
Donderdag: B leden die iedere week spelen
1/9 – 8/9 – 15/9 – 22/9 – 29/9 – 6/10
13/10 – 20/10 – 27/10 – 3/11 – 10/11 – 17/11
24/11 – 1/12 – 8/12 – 15/12 – 22/12 – 5/1
12/1 – 19/1 – 26/1 – 2/2 – 9/2 – 16/2
23/2 – 2/3 – 9/3 – 16/3 – 23/3 – 30/3
6/4 – 13/4 – 20/4 – 11/5 – 18/5 – 1/6
Donderdag: A leden die om de veertien dagen spelen (even weken)
8/9 – 22/9 – 6/10 – 20/10 – 3/11 – 17/11
1/12 – 15/12 – 5/1 – 19/1 – 2/2 – 16/2
23/2 – 9/3 – 23/3 – 6/4 – 20/4 – 18/5
Start bridgeseizoen ALV donderdag 25/8 - 2016
Kerstdrive zaterdag 17 december 2016
Afmelden zo spoedig mogelijk wanneer u dat weet.
GEEF ALS ONDERWERP:
AFMELDING 16 AUGUSTUS
of AFMELDEN woensdag 21 juli
+ naam invaller

Vanaf dit seizoen zoekt ieder een eigen invaller.
De wedstrijdleiding is niet meer in staat om invallers te
zoeken. Dus geen invaller= niet spelen
Via de email: wl@nrc-meerbridge.nl
- 18 -

Alert

Jaargang 13 nr 3

verschuldigd aan al die leden, die hieraan hebben meegeholpen om tot een
gezellige happening te komen.
- we hebben meegedaan aan Seniorenbeurs op zaterdag, 10 oktober 2015. Het was
een hele opgave in een zeer warme omgeving en enorm kabaal van vals zingende
dame met orkestje.
-we bijscholingscursus door Driek Bronsgeest-Schoute en Niek Roderkerk hebben
georganiseerd. Twee maal twee avonden zijn geregeld en met heel veel
enthousiasme is er deelgenomen door bijna alle leden.
- door commissie Lief en Leed heel veel aandacht is gegeven aan diverse leden.
- nieuwjaarsreceptie op de woensdag en op de donderdag avond zijn gevierd met
champagne.
- we op dinsdag, 16 februari 2016 een bespreking hebben gehad met Ellen
Arendsen en Maarten Askamp van De Amazone over de huurprijs, verbetering
kapstok, verkleining van de bar en een goed werkende microfoon. Er is nog geen
zicht op wel of geen huur betaling voor 2017. Verkleining van de bar blijkt te duur
en microfoon probleem wordt opgelost.
- we op verzoek mee te doen aan Ruitenboer op 7 tot 11 maart 2016 geen gehoor
hebben gegeven, misschien wel het volgend jaar.
- de penningmeester een geweldige presentatie gemaakt heeft over de vraag wat te
doen met de hoge reserve en dat wordt ter bespreking voorgelegd aan deze Alg.
Leden Vergadering.
- enquête formulier is gemaakt, gedistribueerd via Alert en ter bespreking met deze
A.L.V.
-we op 9 juli 2016 op de open dag De Amazone aldaar vertegenwoordigd zijn wij
met twee tafels.
Wedstrijd commissieleden hebben we nodig om elke drive goed en betrouwbaar
te doen verlopen. Wij feliciteren in het bijzonder Carla Meekel met het behalen van
diploma CLA. Wel moet ik even aangeven, dat het heel belangrijk is, dat de leden
op tijd doorgeven, indien niet aanwezig te zijn, maar vooral ook dan te informeren
wat haar/zijn bridge partner doet.
Over de bevoegdheden van een wedstrijdleider zijn enige problemen gerezen
tussen Joke Logchies en de andere wedstrijdcommissie leden.
NRC-Meerbridge is aangesloten bij NBB en wij hebben ons te houden aan de
geldende regels door NBB vastgelegd.
De wedstrijdleider heeft de verantwoording over een speelavond en kan als
zodanig niet afwijken van de regels, maar…. in het belang van een gezellige avond
bridge!!! Specifiek ging het hier om nieuwe leden toch te laten spelen in A-lijn en
opnieuw schudden bij ronde pas aan de eerste tafel na gezamenlijk overleg en
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akkoord zonder arbitraire inmenging. Bijzonder spijtig dat een en ander zo gelopen
is.
De Meester-punten worden door NBB netjes bijgehouden en via de Website goed
te volgen. Er wordt door ons zeker stilgestaan bij het behalen van een mijlpaal met
uitreiking van een aandenken verstrekt door NBB en een fles wijn van het Bestuur.
De biedboxen zijn vervangen, de biedkastjes schoongemaakt en gereviseerd, tafel
bladen vernieuwd, meer dan voldoende bridge kaarten op voorraad.
Ons clubblad “Alert” komt regelmatig uit in een prachtige lay-out met allerlei
informatie, uitslagen en verhalen van leden. Zo ook onze Website wordt telkens
up-to-date gehouden.
Dit alles dank aan Hans Roelofs, die toch heel wat uurtjes werk hieraan geeft. Even
was er sprake dat “Alert” ter ziele zou gaan, maar gelukkig een nieuwe adverteerder gevonden om zorg te dragen, dat de kosten break-even blijven.
Integraal aan onze club hebben wij “koffer bridge”, die door Joke Logchies wordt
georganiseerd en bijgehouden. Heel gezellig om thuis bridge spannender te maken
met als attractie een klein prijsje te winnen aan het eind van een seizoen.
Wat gaan we meer doen in de toekomst?
Misschien meedoen aan District wedstrijden of NBB activiteiten?
Plaatselijk georganiseerde kroegentocht?
Zo maar op een avond viertallen wedstrijd?
Ruitenboer 6 tot 10 maart 2017?
Wat te doen op 29 maart 2020, als we 20 jaar bestaan?
Ik heb daarom besloten nog maar een jaartje als secretaris in het Bestuur te blijven.
Hartelijke groet,
Albert Boon
Opbouw ledenbestand NRC Meerbridge
per 1 augustus
Alleen woensdag
Alleen donderdag
Woensdag en donderdag
Niet spelend

2013
16
19
25
2

2014
17
22
25
2

2015
17
23
31
2

2016
13
36
25
2

b. Jaarverslag Wedstrijdtechnische Commissie
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te kijken naar mogelijk nieuwe adverteerders. Een (grote) adverteerder (AMBP)
heeft zijn advertentie per 1 januari 2017 stopgezet, maar er is een andere (Jumbo
Hofman) bijgekomen waardoor het weer kostendekkend blijft.
Voor de achtergrond van de regel Zaalhuur wordt verwezen naar eerdere
opmerkingen.

e.

Verslag Kascommissie

f. Vaststelling begroting 2016/2017
BEGROTING seizoen 2016/2017.
IN

begroot
werkelijk UIT
2016/2017 2015/2016
Contributies
2.850
5.664 Ned. Bridge Bond
Cursussen
0
0
Cursussen
Advertenties Alert
500
535
Kosten Alert
Kofferbridge
0
135
Kosten Kofferbridge
Bankrente
75
102
Bankkosten
Zaalhuur
Feestcommissie
Commissie Lief en Leed
Afschrijving
Diverse drivekosten
Algemene kosten
Resultaat (verlies)
TOTAAL

1.450
4.875

6.436

begroot
werkelijk
2016/2017 2015/2016
1.500
1.634
0
1.574
450
487
0
50
125
137
1.200
0
800
726
50
29
200
1.064
250
244
300
300

Resultaat (winst)
TOTAAL

4.875

g. Vaststelling contributie
We zoeken bedrijven die een advertentie in ons blad willen
plaatsen, zodat onze kosten beperkt kunnen blijven.
Informatie bij Hans Roelofs
Weet u een bedrijf die hier wil adverteren?
- 16 -
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De TC is in het afgelopen bestuursjaar zes keer bijeen geweest en de voorzitter
van de TC heeft deelgenomen aan de bestuursvergaderingen van onze vereniging.
Zij heeft zich ingezet om het spelen zo prettig mogelijk te laten verlopen. Wij
hebben een aantal keren problemen gehad met het verwerken van de scores en het
versturen van de uitslagen. Gelukkig is de oorzaak daarvan vastgesteld en
opgelost. Door samenwerking met Maatvast zijn wij ook weer in staat gebruik te
kunnen maken van de WiFi in de Amazone en de uitslagen naar de leden te
kunnen E-mailen.
De TC heeft afscheid moeten nemen van Joke Logchies. Carla Meekel was bereid
zich het Rekenprogramma eigen te willen maken om daarmee ook
wedstrijdleider te worden. Volgens het wedstrijdreglement van onze vereniging
dien je voor die functie de CLA opleiding bij de NBB te hebben gevolgd. Om
solidair te zijn en de regels te respecteren heeft Henk van Kesteren ook de cursus
gevolgd. Carla is ruimschoots geslaagd en Henk kwam één punt tekort.
Herexamen is een overweging. Intussen heeft Carla met succes kunnen
proefdraaien als wedstrijdleider en zijn wij blij met haar versterking aan het team.
Het afgelopen seizoen zijn wat aanpassingen aan het scoresysteem ingevoerd die
nu als aanvulling aan het wedstrijdreglement toegevoegd gaan worden.
Het aantal leden voor de woensdagavond blijft een probleem, reden waarom wij
moeten vaststellen dat er niet meer in twee lijnen gespeeld kan worden. Tijdens
de komende ALV komt dit onderwerp op de agenda.
Voor het komende seizoen is een verzoek om aanvullend speelmateriaal gedaan,
w.o het vervangen van de mapjes voor de speelkaarten door zgn plastic boards.
De TC heeft behoefte aan vrijwilligers om te assisteren bij het voorbereiden en
opbergen van het speelmateriaal.
Met dank aan de leden van de TC voor hun inzet gedurende het afgelopen
speeljaar wens ik u veel bridge plezier in het nieuwe seizoen.
Henk van Kesteren, voorzitter TC

c.

Jaarverslag Lief en Leed

Om te beginnen mogen wij stellen dat de wens van onze plaatsvervangend
voorzitter bij het begin van het nieuwe bridgejaar, 2016, behoorlijk geslaagd is,
wat betreft de gezondheid van de leden.
Wij willen hierbij wel aanhalen, dat wij zeer bezorgd zijn en meeleven met JanJoost en Nel, en hun alle sterkte toewensen.
Met Hans Munichman en To van Ede, blijven wij in contact maar de leeftijd
begint zijn tol te eisen.
Het feest wat bij de overgang van het bridgejaar hoort werd door Lief en Leed,
plus de hulp van Pam, Hennie en Corrien, verzorgd.
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Het feest was zeer geslaagd en de dames hebben er veel plezier aan beleefd,
vooral de loterij heeft voor veel lol gezorgd onder de leden.
Geen mens ging zonder prijs naar huis.
Op 25 Mei hebben wij onze slotdrive met de leden van de woensdag en de
donderdag avond gezamenlijk gevierd.
De feestcommissie ging met royaal gevulde schalen rond en alle leden gingen
tevreden naar huis om aan de vakantie te beginnen.
Vriendelijke groeten, Lief en leed,
namens, Celeste en Emmy.

d.

Jaarverslag Kofferbridge 2015-2016

In het seizoen 2015-2016 zijn de 5 bridgekoffers 43 keer uitgeleend: 22 keer
in het najaar 2015 en 21 keer in het voorjaar 2016. De koffers hadden een
gemiddelde looptijd van een half jaar en de
spellen werden zo’n 10 keer gespeeld.
De spellen kwamen voornamelijk dit jaar o.a. uit
de lesbrief bij het boekje 5-kaart hoog van Berry
Westra. Er is bovendien een experiment gestart
met een
competitiekoffer die gevuld is met spellen uit
lesbrieven met 3
thema’s, geschikt voor beginners die hun bied- en speeltechniek willen
verbeteren.
Er zijn 10 flessen wijn uitgereikt aan de winnaars van zowel NZ als OW per
uitgespeelde koffer.
Voor het vaststellen van de scores wordt gebruik gemaakt van het NBBRekenprogramma.
Van de lestassen is die van de 4e Kleur tweemaal uitgeleend, naar aanleiding
van de workshop in het najaar 2015.
Van de mogelijkheid om de koffers te halen en/of te brengen wordt geen
gebruik gemaakt.
Joke Logchies
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e. Jaarverslag Penningmeester 2015/2016.
Wat financiën betreft is het wederom een gek jaar geweest. En dat zal in de nabije
toekomst wel zo blijven. Een meer normale toestand zal pas ontstaan als er
zekerheid is rondom de huur van De Amazone en als de besluiten rondom het
overschot aan financiën zijn genomen en uitgevoerd.
Financiële verantwoording verenigingsjaar 2015/2016.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016.
INKOMSTEN EN UITGAVEN
IN
Contributies
Cursussen
Advertenties Alert
Kofferbridge
Bankrente

TOTAAL

Netto-resultaat

werkelijk
5.664
0
535
135
102

6.436

begroot
5.355
100
540
160
140

6.295

V 1.200

UIT
Ned. Bridge Bond
Cursussen
Kosten Alert
Kosten Kofferbridge
Bankkosten
Zaalhuur
Feestcommissie
Commissie Lief en Leed
Afschrijving
Extra-afschrijving
Diverse drivekosten
Algemene kosten
TOTAAL

Netto-resultaat

werkelijk begroot
1.634
1.500
1.574
1.250
487
500
50
50
137
140
0
1.280
726
1.000
29
100
399
400
665
0
244
600
300
675
6.245
7.495

W 191

Het ledenaantal was groter dan verwacht. Hierdoor zijn de werkelijke bedragen
op de regels Contributies en Ned. Bridge Bond hoger dan de begrote.
Er waren aanzienlijke bedragen gemoeid met de Cursussen. De cursussen op zich
waren een groot succes. Een tegenvaller was dat De Amazone huurbetaling
verlangde voor de cursusavonden en dit niet tegen het normaal voor ons geldende
tarief maar voor de volle mep. Uiteraard deden de cursusgevers het ook niet voor
niets. In totaal kostte een cursusavond gemiddeld bijna € 200 per avond.
De Kofferbridge is in de handen van Joke een gewaardeerde bron van inkomsten
met weinig uitgaven.
De bank verlaagt steeds maar weer de vergoede rente en verhoogt de kosten: we
mogen blij zijn dat we dankzij het grote positieve saldo er niet al te veel op
achteruit gaan. De opbrengsten van de advertenties in de Alert en de kosten van
de Alert zijn min of meer vast. Herhaaldelijk is reeds aan de leden verzocht rond
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