Notulen jaarvergadering 19 februari 2018
Aanwezig: 4 bestuursleden en 44 leden
1. Opening
De voorzitter Lia Admiraal opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
2. Ingekomen stukken
Geen
3. Notulen jaarvergadering 30-1-2017 (zie website LBC)
Na een paar punten te hebben verduidelijkt, na vragen van leden worden de
notulen met algemene stemmen goedgekeurd.
4. Financieel jaaroverzicht 2017
•

Goedkeuring begroting: Deze wordt door Annie Schreuder voorgelegd. De
kascommissie bestaande uit Bert Prins en Henk Mulder hebben de boeken
gecontroleerd en er wordt decharge verleend aan Annie Schreuder.

•

Verslag kascommissie: Opgemerkt wordt dat er in overleg geen budget is
gereserveerd voor het 75 jarig bestaan.

•

Benoeming kascommissie : Henk Mulder treedt terug, bestuur en
vergadering danken hem voor zijn inzet. Marja Dubois stelt zich
beschikbaar en wordt met algemene stemmen aangenomen.

5. Bestuurswijziging; mw. Carla Jansen -secretaris-is afgetreden
mw. Ingrid Tempelman neemt functie over.

6. Deelname ruitenboertoernooi 2018 (LBC is ingeschreven)

•

deelname 2019 wordt met 34 tegen en 10 stemmen voor weggestemd.
Volgende vergadering wordt wederom gestemd voor deelname 2020.

7. LBC bestaat dit jaar 75 jaar en bestuur en feestcommissie (Anneke Luis, Jannie
Zwart en Reyka Kroon) zullen op 8 september 2018 een feest organiseren om
dit te vieren. Noteer deze dag vast in uw agenda.
8. Wat ter tafel komt:
•

Margreet Tushuizen stelt de tussentijdse hervatting ladder-competitie/
top-integraal wedstrijd ter discussie. De technische commissie geeft uitleg
over de voor en nadelen. Een belangrijk voordeel is dat dit systeem goed
aansluit bij de plannen van de NBB op termijn. Na stemming besluit
vergadering dat we het huidige systeem handhaven. (2 tegen stemmen)

•

Wil Bouman geeft aan dat het afmelden of zoeken naar een tijdelijke
partner niet lekker loopt, omdat niet duidelijk is wie e.e.a. regelt. Op
verzoek van de leden besluit het bestuur voor de toekomst een mobiele
telefoon aan te schaffen.
Nadere mededeling volgt.

Blijft onverlet dat afmelding voor de avondcompetitie uiterlijk om
15:00uur via info@lbc-landsmeer.nl dient plaats te vinden.
•

José de Regt stelt voor voortaan op de speelavonden een microfoon te
gebruiken voor het doen van mededelingen en de uitslag. Dit voorstel
wordt overgenomen en gaat dezelfde avond nog in werking om de uitslag
mede te delen.

•

Diana Jansen stelt voor om een C-lijn te overwegen om nieuwe
beginnende bridgers een laagdrempeliger instap te geven. De voorzitter
geeft aan dat het bestuur hier mee bezig is en dat e.e.a. op zijn vroegst
na de zomerstop wordt ingevoerd.

