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rokers Bridgegroep Middenoord

Notulen Algemene Ledenvergadering, wijdag 22 februari 2019

Afivezig: T.Gorisserq W.van Hartevelt, R Keereweer,G.te Loo. M.Oosterwijk
B.van Popta, J.van Teijlingen, N.van Teijlingen, J.Lagendijk, R.Thijssen
Aanwezig: 3T leden
1. Opening door de

vootzitter

Door afwezigheid van de voorzitter is Wim zijn vervanger.
Namens Rien mag hij vertellen dat het een goed jaar is geweest.
We zijn iets teruggegaan in het aantal leden. Gien Luiten is overleden.
Er is 1 nieuw lid bijgekomen. Wij hebben nu 4T leden maar streven naar nieuwe
aanwas.Vraag: kiik in je omgeving ofje nieuwe leden kunt werven.
De slem- eÉ*cffietitió zijn6eioe dooi Rien gewonnen.
De KersWiering was leuk en gezellig en is goed bevallen. Wij gaan zo door'
2. Notulen vorige vergadering
Fijn dat deze op tijd zijn verstrekÍ.
Zonder wij ziging goedgekeurd.

3.Ingekomen stukken
Subsidie van 250 euro is ontvangen
4. Financieel verslag
Vraag: Wat is St. foundation? Antwoord: Dit is een stichting die de naambescherming behartigd.
Vraag: Wat is Bridge offrce? Deze zorgt dat alle informatie bij de leden terectrt
komt.
Betalingsverkeer zijn de kosten die de bank rekent o.a. voor elke overschrijving.
Daarom de contributie graag in 1x betalen.
In kas is 1880 euro. Dit lijkt veel maar de huur is weer verhoogd en er moet
reserve zijn. De Kerstviering was goed verzorgd en niet te duur.
5. Kascommissie-verkiezing
Kees v.Hoof en Coby KorffDe

Gdts melden zich.

6. B§uursverkiezing
Alle bestuursleden zijn herkozen.
,a

7. Wedstrijdzaken
Omdat arbiter zijn niet eenvoudig is heeft de arbiter in opleiding zich teruggetrokken
Wij gaan op de oude voet verder. Rien is arbiter en Kees van Hoof reserve.
Wim is dus geen arbiter want hij is wedstrijdleider en dat is genoeg.
8. Rondvraag
Lien waagt of het eten aan de speeltafel beperkt kan worden.
Afspraak is nu: fot kwart voor een mag er gegeten worden, daarna uitsluitend aan de
grote tafel. Alleen op medische noodzaak is iets eten toegestaan.
Piet merkt op dat er geen reservelid bij de kascontrole is. Nico meldt zich.

De voorzitter dantt de penningmeester en de kascontrole commissie.

9. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.
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