Notulen jaarvergadering 11 februari 2019
Aanwezig: 4 bestuursleden en 56 leden
1. Opening
De voorzitter mw. Lia Admiraal opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom.
2. Ingekomen stukken
Geen
3. Notulen jaarvergadering 19-2-2018 (zie website LBC)
Er komen geen vragen van leden over de notulen dus worden de notulen met
algemene stemmen goedgekeurd.
4. Financieel jaaroverzicht 2018
•

Goedkeuring begroting: Deze wordt door mw. Annie Schreuder
voorgelegd. De kascommissie bestaande uit Bert Prins en mw. Marja
Dubois hebben de boeken gecontroleerd en er wordt decharge verleent
aan de penningmeester, mw. Annie Schreuder.

•

Verslag kascommissie: op de vraag waarom geen reservering is gemaakt
voor het 75-jarig bestaan en wel voor scoreboxen verwijst de
penningmeester naar vorige jaarvergadering waarin dit besloten is. Met
betrekking tot overige reserveringen: er is voldoende algemene reserve
in kas om geen reserveringen te hoeven maken.

•

Benoeming kascommissie: Bert Prins treedt terug, bestuur en vergadering
danken hem voor zijn inzet. Mw. Frederike van den Bos stelt zich
beschikbaar en wordt met algemene stemmen aangenomen.

5. Speletiquette
Ingrid Tempelman verzoekt de leden de regels omtrent te klok te respecteren
en als het 5 minuten signaal heeft geklonken niet meer met een nieuw spel te
beginnen. Niemand van de wedstrijdleiding vindt het prettig leden te moeten

verzoeken niet meer te spelen. Vermeld wordt dat een niet gespeeld spel niet
meetelt voor de uitslag.
6. Annie stelt voor om volgend speelseizoen door Nico Portegijs 3 korte workshops
te laten geven.
1. Kleine zaal Vrij en Blij,
2. Max. 40 deelnemers, per workshop aanmelden, vol is vol
3. 1 uur workshop, daarna vrij spelen om te oefenen
4. per workshop in te schrijven
5. Kosten worden nog berekend
6. Overleg Vrij en Blij over bardienst tijdens workshop. Evt. extra betalen voor
barmedewerker.
7. Deelname ruitenboertoernooi 2019 is in vorige vergadering weggestemd
deelname 2020 wordt met 42 tegen en 14 stemmen voor weggestemd.
8. Terugblik 75-jarig bestaan:
Het grandioze feest ter ere van het 75 jaar dat door de feestcommissie
bestaande uit mw. Anneke Luis, mw. Reyka Kroon en Jannie Zwart op 8
september 2018 is georganiseerd wordt gememoreerd. Het bestuur wil de
feestcommissie nogmaals bedanken voor hun inzet tijd en moeite.
Vermeld wordt dat LBC van de NBB een bridgekoffer heeft ontvangen LBC
bedrukte kaarthouders voor het 75-jarig bestaan heeft ontvangen. Deze wordt
toegevoegd aan de bestaande bridgekoffers die te huur zijn voor thuisbridge.
9. Wat ter tafel komt:
•

Mw. Mariette Reinarz stelt de tussentijdse hervatting ladder-competitie/ topintegraal wedstrijd ter discussie. De technische commissie geeft uitleg over
de voor en nadelen. Een belangrijk voordeel is dat dit systeem goed aansluit
bij het nieuwe systeem van de NBB. Het per periode promoveren/degraderen
systeem moet daardoor handmatig worden gedaan en genereert te veel
werk voor de technische commissie.

•

Het nut van invoeren van de spelverdeling wordt ter discussie gesteld,
behalve dat vele de spellen willen nakijken is ook voor de arbiter handig om
bij verkeerd teruggestoken kaarten de kaartverdeling te kunnen terugzien

•

mw. Annie Schreuder deelt mede dat spelers die meedoen op de competitieavonden die geen lid zijn van de NBB, voortaan €3,00 per avond betalen. De
NBB wil €0,50 per lid ontvangen maar gezien de administratieve rompslomp
is dit naar hetzelfde tarief als bij de zomeravond bridge verhoogd

•

Er wordt aandacht gevraagd voor de afspraak om te wachten met het
verplaatsen van tafels en stoelen tot de laatste tafel klaar is met spelen. Wel
zou het prettig zijn als iedereen dan een handje meehelpt.

•

Daaf Haverman wil graag vermelden dat hij het erg jammer vindt dat LBC
niet deelneemt aan het ruitenboertoernooi, waarvan acte.

