Verslag jaarvergadering 26 april 2016

1. De voorzitter opent de vergadering. Er is een speciaal welkom voor ons ere lid P. van Aerle en
de mensen die op vrijdagmorgen spelen. Verder is er de conclusie dat er geen aanwas van
jonge leden is, wat voor de toekomst wel jammer is. Er is de vraag of er ook leden zijn die
zich met het bedienen van de bridgemates en de computer bezig willen houden.
Vervolgens bedankt de voorzitter zijn mede bestuursleden, Albert v/d Woude en het
bedienend personeel.
2. Geen ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering 2015,geen opmerkingen
4. Jaarverslag 2015, geen opmerkingen
5. Financiëel verslag geen op/aanmerkingen
6. Verslag kascommissie, de heer D.Hoogterp laat weten dat het prima voor elkaar is.
7. Benoeming nieuwe kascommissie: Annie Sybrandy en Ria de Jong zijn de nieuwe leden.Als
reserve lid wordt Riet van Dongen Benoemd.
8. De heer J. Lunter wordt als nieuw lid in het bestuur benoemd .De voorzitter heet hem
welkom en wenst hem veel succes. Vervolgens is er een afscheidswoord voor Bertus, door
Wopke. Hij bedankt hem voor zijn inzet zoveel jaren en voor het feit dat er een bridgeclub
(voorheen drie) gekomen is. Er is voor hem een bioscoop bon en een fles drank.
9. Huldiging jaarkampioenen: in de A competitie zijn dat de heren B.Veldman en
H.Waterlander, in de B competitie de heren D.Hoogterp en J. de Boer. De namen komen op
het bord. Er is een tussen voorstel om voortaan de mensen die het dichtst bij de 50% zitten
een fles wijn aan te bieden.
10. De contributie wordt verhoogd met 1.50 euro, dit i.v.m de verhoging van de afdracht aan de
bond.
11. Mutaties: deze zo snel mogelijk doorgeven en wel door beide leden. Verder is er een
vermelding over 4 tallen bridge, er kunnen nog mensen bij en het is leuk om te doen.
12. De data van de speel avonden staan op de uitnodiging van de jaarvergadering en komen ook
op de website. Er ligt een voorstel om in het nieuwe seizoen te proberen de kaarten in de
bridgemates te voeren, te beginnen bij de A lijn.
13. Aandacht voor de elf van Bolsward op de eerste zaterdag in oktober. Dit jaar voor de 25 ste
keer. Bolsward is hiermee begonnen. Op de laatste woensdag in juli is er altijd de Heamiel
drive.
14. De vrijdag morgen groep gaat naar maandagmiddag. Ze gaan spelen in de R.E.S kantine. Er
kunnen nog spelers bij.
15. Rondvraag: mevr E.Fazzi vraagt of het huishoudelijk regelement ook op de website kan
komen te staan. Het bestuur gaat hier achteraan. Mevr.R de Jong bedankt iedereen voor de
belangstelling die ze gehad heeft, nadat ze in januari geblesseerd raakte aan haar heup.

16. Bertus sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn komst en wenst iedereen een gezellige
drive. Er doen 88 leden aan mee.

Sneek 29 april 2016
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