
Notulen van de ledenvergadering van de bridgeclub Ootmarsum op 27 september 2021. 
 
Afwezig:  Truus en Hans van Benthem, Henk Arends, Wilma Lohuis, Els en Joost van de 

Maat, Riet en Harm Frielink, Agnes Oude Elberink, Marijke Morsink, Els 
Overmars, Sonja Lohuis, Martin Wieland, Ine Hövels, Tine Schuil, Ceet van 
Zutphen. 

 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt allen. 
 
2. Mededelingen. 
Geen. 
 
3.  Notulen van de jaarvergadering van 17 september 2019 en de extra ledenvergadering van 
29 juli 2021.  
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 
4. De secretaris leest het jaarverslag voor. 
 
5. Financieel verslag van de penningmeester. 
Het verslag wordt toegelicht door de penningmeester. Er is geen contributiebijdrage 
gevraagd voor het afgelopen bridgejaar omdat we niet konden bridgen vanwege de 
Coronamaatregelen en dus ook geen huur hoefden te betalen.  
De begroting voor 2022 is nog niet gemaakt omdat nog onduidelijk was of er weer gebridged 
kon worden en wat de kosten zouden zijn op de nieuwe locatie. Vanaf nu is er inzicht in de 
kosten en zal de nieuw te benoemen penningmeester een begroting opstellen voor 2022. 
Het bestuur beraadt zich nog over de hoogte van de contributie. Waarschijnlijk wordt dan in 
november weer een contributiebijdrage gevraagd. 
Alle leden hebben eenmalig een bijdrage van € 10,- voor de Bridgemate betaald. Ook aan 
nieuwe leden vragen we een eenmalige bijdrage van € 10,- .  
Een van de leden maakt ons er op attent dat we gesponsord kunnen worden door de 
Raboclubsupport. De aanvraag moet uiterlijk vandaag binnen zijn. Marion van Benthem 
bekijkt voor ons of we nog mee kunnen doen. 
 
6. Verslag kascommissie; decharge bestuur. 
Op 20 september heeft de kascommissie de financiële administratie over 2019/2020 en 
2020/2021 gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij geven het advies om de administratie te 
digitaliseren. Zij verzoeken om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid over genoemde jaren. De voorzitter doet dit onder 
dankzegging voor het gedane werk. 
 
7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Lex Luttikhuis volgt Gert Kolkman op. 
 
8. Begroting 2021/2022. 
Bij het financieel verslag is al toegelicht dat de begroting nog moet worden opgesteld. 
 



9. Aanpassing wedstrijdreglement. 
Door Alice Engbers wordt het wedstrijdreglement uitgebreid toegelicht. Tot nu toe kon je 
niet degraderen als je een periode niet was geweest. Volgens het nieuwe reglement 
degradeer je als je meer dan een keer niet bent geweest. Alleen als je van te voren aangeeft 
dat je een paar weken afwezig bent kun je eenmalig per seizoen je plaats behouden. 
Omdat we minder leden hebben gaan we nu in twee lijnen te spelen. 
Leidy Arkes vraagt of het Rankingsysteem misschien iets is om te gaan hanteren. De Weco en 
het bestuur zullen dit gaan onderzoeken. Voor dit jaar gaan we nog gewoon door zoals we 
gewend zijn. 
Er ontstaat nog even een discussie over het tijdstip van de bridgeavond. Een aantal leden wil 
vroeger beginnen en ook een aantal wil liever op een middag bridgen in plaats van een 
avond. De voorzitter zegt toe dit te bespreken binnen het bestuur. 
 
10. Verkiezing nieuwe penningmeester. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor deze functie. Ron Kershaw wordt met 
algemene stemmen gekozen tot nieuwe penningmeester. De voorzitter bedankt Hermine 
Kuipers voor haar jarenlange inzet als penningmeester en overhandigt haar bloemen en een 
cadeaubon. 
 
11. Inschrijving van de bridgeclub bij de Kamer van Koophandel. 
De voorzitter geeft een toelichting over de gang van zaken. Er is een nieuwe bankrekening 
geopend op naam van de bridgeclub. 
 
12. Rondvraag. 
Marion van Benthem heeft intussen uitgezocht of we nog mee kunnen doen aan de actie van 
de Raboclubsupport. Vanavond is de laatste mogelijkheid. Zij bekijkt wat we nog kunnen 
doen. 
De voorzitter meldt dat de eerste consumptie voor rekening is van de bridgeclub en sluit om 
acht uur de vergadering. Daarna wordt er gebridged in vijf rondes deze keer om het niet te 
laat te maken. 
 
 
 
 
 
 
 


