
Notulen van de ledenvergadering van de bridgeclub Ootmarsum op 17 september 2019. 

 

Afwezig: Herma Hoppenbrouwer, Ans Groothuis, Benno Gellekink,  Els en Joost van 

der Maat, Riky Exterkate, Marga van der Sar, Toos Olde Meule, Hilde 

Weustink, José en Fons Temmink, Ine Wolkorte, Ine Luft, Carla Voorpostel. 

 

1. Opening. 

De voorzitter heet de aanwezige leden welkom en opent de vergadering om 19.00 

uur. Hij deelt mee dat de eerste consumptie voor rekening is van de vereniging . 

 

2. Mededelingen. 

De activiteitencommissie bestaat, na terugtrekking van Josephine Bossink, uit de 

volgende  drie leden t.w. Marion van Benthem, Herman Steigstra en Gert Kolkman. 

Herman vraagt of er iemand van de vereniging zijn plaats wil innemen. Hij/zij kan zich 

dan aanmelden bij Marion van Benthem of Gert Kolkman.  

Bridgecursussen: Herman geeft ook dit seizoen weer bridgelessen. Er is veel 

belangstelling voor. 

 

3. Notulen van de ledenvergadering van 18 september 2018. 

Deze worden onder dankzegging goedgekeurd. 

 

4. De secretaris leest het jaarverslag voor. 

 

5. Financieel jaarverslag van 2018/2019. 

Het verslag wordt toegelicht door de penningmeester. Een aantal leden hebben een 

opmerking over de wijze waarop het financieel overzicht is ingevuld. Hier zal voor de 

volgende vergadering naar gekeken worden.  

 

6. Kascommissie. 

De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden en verzoekt 

de voorzitter de penningmeester decharge te verlenen. De voorzitter doet dit onder 

dankzegging voor het gedane werk. 

 

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 

Gert Kolkman en Henri Kolber. 

 

8. Begroting van 2019/2020. 

Er wordt een vraag  gesteld over de hoogte van het te reserveren bedrag voor de 

bridgemate/computer. De voorzitter licht toe dat dit bedrag bedoeld is voor eventuele 

vervanging van materialen en apparatuur. De begroting wordt goedgekeurd. 

 

 

 

 

 



9. Clubkampioenschap. 

1. Leidy Arkes en Lidwien Elberink met 575 punten. 

2. Wil Spekreyse en Elly de Ruiter met 520 punten. 

3. Drie paren: Truus van Benthem en Trees Kamphuis, Lex Luttikhuis en Bertus ter 

Beke, Lizette Velthuis en Herman Steigstra met elk 500 punten. 

 

Slemkampioen. 

1.   Ans Groothuis, met 15 punten 

2.   Hilde Weustink met 14 punten 

3.   Truus van Benthem en Trees Kamphuis, met 13 punten 

 

10.  Wedstrijdcommissie (WeCo). 

 Alice Engbers, Fien Sanders, Maria Bramer en Gert Kolkman. 

Ridy Gellekink heeft zich  teruggetrokken. 

 

11. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. 

De statuten en het huishoudelijk reglement moeten worden aangepast omdat er nu 

sprake is van een wedstrijdcommissie i.p.v. een wedstrijdleider. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. De aftredende wedstrijdleider, Annie Reinders, wordt bedankt voor 

de voortreffelijke wijze waarop zij haar taak heeft uitgevoerd gedurende 21 jaar. Haar 

wordt een dinerbon voor 2 personen overhandigd. Zij krijgt een staande ovatie. 

 

12. Verkiezing secretaris. 

Leidy Arkes is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. Gerda Weijenberg is 

bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Leidy wordt bedankt voor de voortreffelijke wijze waarop zij werkzaamheden als 

secretaris heeft uitgevoerd gedurende 28 jaar. Zij krijgt een cadeaubon overhandigd. 

 

13. Rondvraag. 

Trudy Hulsink vraagt naar de plannen voor een extra middagcompetitiebridge. 

De plannen zijn er, maar voorlopig is er te weinig belangstelling Tot nu toe hebben 11 

paren aangegeven op een middag te willen spelen. Na inwerking van de nieuwe  

WeCo  zal opnieuw worden bekeken of dit gerealiseerd kan worden. 

 Lydia Heirman vraagt waarom de contributie op naam van de penningmeester moet 

worden overgemaakt en niet op naam van de bridgeclub. De voorzitter antwoord dat 

dit te maken heeft met wel of niet ingeschreven staan bij de KvK. Het bestuur gaat 

onderzoeken wat de mogelijkheden en de consequenties zijn om een rekening op 

naam van de vereniging te realiseren. 

 

De voorzitter sluit de vergadering en daarna wordt er gebridged. 

 

 

 

 

 


