Seniorenvereniging “De Kersenplukkers”
♠ ♥ Bridgeclub “de Vliegert” ♦ ♣
Ledenvergadering 25 augustus 2017

Aanwezig: is het bestuur: Jos Borst, voorzitter, Henny Cabri, secretaris, Ans Waterschoot,
penningmeester, Greet van Lieshout en Rob van Kerkhoven, leden.
Tevens aanwezig: Pieter de Bruin, wedstrijdleider
Op deze mooie dag zijn meer dan 100 leden aanwezig!

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor
Marie-José van de Kimmenade als voorzitter van het bestuur van de Kersenplukkers.
Hierna wordt 1 minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van Henk Eilander en Tonny van de
Vossenberg.
2. Notulen ALV 26 augustus 2016
De notulen worden goedgekeurd.

3. Kort verslag afgelopen jaar 2016-2017
We begonnen het nieuwe seizoen met onze jaarvergadering op 25 augustus 2017.
Op 2 september ging de niewe competitie van start die op 19 mei eindigde.
Het ledenbestand is gestegen naar 187 leden. Dit is mede te danken aan de beginnerscursus, die in
het najaar van 2016 werd afgerond.
Buiten onze feestelijke drives zoals de kerstdrive en nieuwjaarsdrive, hebben we dit seizoen
besloten om in plaats van de paasdrive een slotdrive te organiseren. Tijdens deze drive werden de
kampioenen door de wedstrijdleider gehuldigd. Ook de nieuwe toetreders tot de 7-sans atout club
werden door hem in het zonnetje gezet.
Deze slotdrive, waarin ook diverse hapjes werden geserveerd, werd door iedereen zeer positief
gevonden. We gaan hier zeker mee door.
Om onze waardering voor onze vrijwilligers uit te spreken, werd tot heden altijd een cadeaubon
tijdens de jaarvergadering uitgereikt. Voor het eerst werden de vrijwilligers uitgenodigd voor een
feestelijke middag, waarin ook diverse kaartspellen werden gespeeld. Dit alles vergezeld van
diverse hapjes en drankjes.
Iedereen was enthousiast over het initiatief van deze middag en krijgt zeker een vervolg.
Ondertussen hebben we ook al een datum gepland : 16 november 2017, aanvang 14.00 uur.
Dus vrijwilligers, noteer deze datum alvast in jullie agenda.
Tenslotte werd ook de woensdagmiddag instuif weer zeer goed bezocht.
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4. Resultaten van de zomercompetitie 2017
Er hebben tijdens deze zomer instuif tussen de 42 en 50 paren meegedaan. Dit is een grote stijging
ten opzichte van 2016.
Er waren 2 winnaars die de eerste plaats deelden. Ook zij werden van harte gefeliciteerd.
5. Financieel verslag 2016/2017; begroting 2017/2018
De penningmeester geeft een verslag van het afgelopen jaar.
Aangezien er het afgelopen jaar geen uitgaven zijn gedaan tbv materiaalkosten, wordt deze
reservering overgeboekt naar de reservering voor jubileumvieringen.
De automatische incasso is voor het eerst geind en heeft perfect gewerkt. Dit scheelt een hoop werk.
De afschrijving van de contributie is 29 september 2017.
De contributie blijft gehandhaafd op € 15,6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid van de kascommissie
De kascommissie verklaart hierbij de boeken van de penningmeester te hebben gecontroleerd en
konden al vrij snel hun goedkeuring geven. Zij geeft derhalve decharge voor de uitstekende wijze
waarop dit is gedaan.
De huidige kascommissie bestaat uit Thea van Amelsvoort, Harrie van Bree en reserve Ellen
Timmermans. Aftredend is Thea van Amelsvoort. Nieuw reservelid : Wil de Hoon
7. Samenstelling van het bestuur: Aftredend Jos Borst. Hij stelt zich niet beschikbaar.
We stellen voor het bestuurslid Rob van Kerkhoven als voorzitter te benoemen en Willem
Verhorevoort te kiezen als nieuw lid van het bestuur.
Dit wordt geaccordeerd door alle leden.
Rob neemt nu het stokje over van Jos Borst die hartelijk bedankt wordt voor zijn werk de afgelopen
jaren met een bloemetje en een fles wijn.
8. Voorstel mbt de 7SA club
We hebben 3 mogelijkheden: stoppen, doorgaan of een andere opzet.
Er wordt gekozen voor een iets andere opzet en op termijn stoppen.
9. Toelichting wedstrijdkalender 2017/2018 en andere mededelingen van de wedstrijdleider
– Op 27 april is het Koningsdag en dus geen bridgen
– Op 29 december 2017 is er vrij bridgen.
– Er zal een mail worden uitgedaan betr. afmelden van de competitie
10. Enkele mededelingen inzake BHV, Workshops e.a.
– Workshops
Er staat voor komend jaar geen bridgecursus gepland. We zijn nog aan het onderzoeken wat we
eventueel wel kunnen doen, misschien in de vorm van workshops e.d.
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– BHV
De BHV zorgt ervoor dat we in een veilige omgeving kunnen vertoeven.
Een oefening moeten we echter beter structureren. Blijf bij je partner en volg samen de instructies
op van de BHV'ers.
Binnen de bridgeclub hebben we geen BHV'ers. Er zal worden onderzocht wie er bereid is een korte
BHV opleiding te volgen.
11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Marie-José van de Kimmenade spreekt als voorzitter van de Kersenplukkers haar dank uit aan het
bestuur voor alle werk wat zij steeds verzetten om alles op rolletjes te laten lopen.
De verbouwing van De Vliegert is achter de rug en is goed geslaagd!
Rob van Kerkhoven bedankt het barpersoneel en overhandigt een envelop aan Elaine ter verdeling.
Jos Borst bedankt iedereen voor het vertrouwen dat hij de afgelopen jaren heeft gekregen.
12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten en we gaan bridgen.

Mierlo, 21-09-2017
Henny Cabri, secretaris

