
Notulen extra ledenvergadering 2021-07-29. 

 

Afwezig: Riky Alberink, Josephine Bossink, Angela Huisman, Lide de Jong, Ton Kuipers, Joost en Els 

van de Maat, Hennie Meijberg, Marijke Morsink, Bennie Niehof, Agnes Oude Elberink, Femie Peters, 

Henny van de Rakt, Henny Spekreijse, Fons en José Temmink, Riky Weersink, Ine Wolkorte. 

1. Opening. 

Nadat iedereen is voorzien van koffie met gebak, opent de voorzitter de vergadering en heet 

iedereen van harte welkom. Hij memoreert aan de anderhalf jaar dat we niet hebben kunnen 

bridgen vanwege de Coronamaatregelen. 

2. Mededelingen. 

Een tiental leden heeft opgezegd om diverse redenen en er hebben zich drie nieuwe leden 

aangemeld. De voorzitter stelt hen voor: Marian van Benthem, Hans van Benthem en Maria aan de 

Stegge.  

De reden voor deze bijeenkomst is: allereerst even bijpraten, de statuten en de nieuwe locatie om te 

bridgen. 

3. Bridgelocatie Ons Gebouw. 

Bridgen bij Van der Maas is niet het hele jaar meer mogelijk o.a. door personeelsgebrek daarom is 

uitgekeken naar een andere locatie. Er zijn drie geschikte locaties gevonden, echter alle drie op een 

andere avond dan de dinsdag. Iedereen heeft hierover bericht gehad en heeft kunnen aangeven 

welke locatie de voorkeur heeft. De meeste stemmen zijn gegeven aan Ons Gebouw op de 

maandagavond.  

Alice Engbers van de Wedstrijdcommissie vertelt over de nieuwe locatie. Er is een invalidentoilet 

aanwezig. Er zijn grote tafels en voldoende ruimte tussen de tafels. Er wordt gebridged volgens de 

geldende regels betreffende Corona. Er zijn voldoende ontsmettingsmiddelen aangeschaft.  

Op maandag 6 september beginnen we weer met bridgen. De eerste vier weken buiten competitie, 

om weer even te wennen. Op 4 oktober begint dan weer de competitie.  

Maandag 27 september, voorafgaand aan het bridgen houden we de jaarlijkse ledenvergadering. 

4. Stemming Statuten. 

We moeten onze vereniging veranderen in een volwaardig rechtspersoon en in laten schrijven bij de 

Kamer van Koophandel om zo meer rechtszekerheid te hebben. De bankrekening kan dan op naam 

van de vereniging komen staan en niet meer op naam van de penningmeester.  

Door een notaris zijn standaardstatuten opgesteld die we aan de leden hebben toegezonden ter 

goedkeuring. De voorzitter vraagt de aanwezige leden of er vragen zijn en om in te stemmen met 

deze statuten. Er zijn geen vragen. Iedereen stemt voor. 

5. Vacature penningmeester. 

Voor de vacature van penningmeester heeft Ron Kershaw zich beschikbaar gesteld. Andere 

kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. 

 



6. Rondvraag. 

Ceet van Zutphen vraagt hoe het bestuur omgaat met Corona. Moet je aantonen dat je bent 

gevaccineerd of getest? Het antwoord is nee. We houden ons aan de regels zoals afstand houden en 

gebruik van ontsmettingsmiddelen. 

Een verdere discussie over dit onderwerp kan voor wie dit wil na afloop van de vergadering worden 

gevoerd. 

7. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een rondleiding in het 

openluchtmuseum of de brouwerij. 

 

  

 


