Verslag van de Algemene Ledenvergadering van BCW op zaterdag 28 september 2019.
Lijst aanwezig en afwezig tk. op presentielijst in te zien. Hans Hoogma opent als plaatsvervangend
voorzitter de vergadering.
B. van Dijk is door privé reden afwezig.
De voorzitter vraagt agendapunt 7 , verkiezing bestuursleden, naar voren te halen. Dit om niet
tegelijk als voorzitter en penningmeester op te hoeven treden.
Het voorstel om Cees van Vilsteren te benoemen als voorzitter is aangenomen, evenals het voorstel
om Anton Bilman als lid en 2e penningmeester te benoemen. Cees neemt plaats als voorzitter en
dankt de leden voor het vertouwen in hem. Hij dankt ,in afwezigheid, Bertus van Dijk voor zijn
jarenlange inzet als voorzitter.
Er zijn geen vragen over of aanvullingen op het secretarieel verslag. Het exploitatieverslag punt 6a:
de penningmeester geeft toelichting hierover. De kascommissie heeft controle uitgevoerd en het
bestuur wordt gedechargeerd. Jan Verdonkschot neemt, naast Bea Heilen, de plaats van Rene
Wenneger in.
De begroting geeft een te verwachten tekort aan. De penningmeester draagt oplossingen aan en
vraagt de algemene ledenvergadering hierover mee te denken. Het voorstel sponsoring wordt geen
goed idee geacht. De leden zijn niet armlastig en zijn geen kinderen; er wordt al vaak een beroep
gedaan op bedrijven. De drives verplaatsen naar alleen een middag (morgen), geen lunchkosten.
Eigenbijdrage bij een drive, nu profiteren alleen leden die aan drives meedoen. Wel of geen goed
idee om leden te laten bijdragen voor vervangingskosten bridgemate. Menig lid heeft in het
verleden hiervoor €10,= geleend aan de bridgeclub en als schenking omgezet. Het bestuur gaat
overleggen , maar contributie verhoging (2018-2019) of sponsoring hebben geen voorkeur. Het
wedstrijdreglement wordt goedgekeurd. Over punt 6 was de vraag waarom maar 45 %. Voor spelen
met een invaller, met goedkeuring van de wedstrijdleider, krijgt men de behaalde score.
Ook het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. De voorzitter merkt op dat er geen statuten
aanwezig zijn. Iedereen vond dat wenselijk en zullen opgemaakt worden. Rondvraag: geen.
De voorzitter sluit de vergadering met speciale dank aan alle wedstrijdleiders die elke week weer
voor ons klaar staan. Ook een speciale dank voor onze afscheidnemende voorzitter Bertus van Dijk.
Er wordt een beroep gedaan op leden om zich te melden als invallers voor de woensdag of vrijdag
om stilzittafel te voorkomen. Dank allemaal voor deze leuke gezellige bijeenkomst.
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