Verkort verslag Algemene Ledenvergadering van 1 september 2018.

Na opening van de vergadering gaan de leden akkoord met het jaarverslag van 2 september
2017.
Dat een flexibele competitie niet door gaat stemt enkele leden teleur, de gestelde
meerderheid is niet behaald. Het wedstrijdreglement uit 2006 zal worden aangepast. De
tuindrive is dit jaar niet gehouden, enkele leden zullen dit weer oppakken. Het secretarieel
verslag wordt goedgekeurd.
De penningmeester geeft uitleg over de financiën en op de vraag “doelsparen” tot hoe lang,
geeft de voorzitter aan welk limiet hieraan is gesteld. Er wordt gevraagd om het bezit op de
balans te zetten, de penningmeester zal hier volgen jaar aan voldoen. Om de kosten te
drukken zullen de drives misschien van opzet gewijzigd worden. Ook gaat men akkoord met
de contributieverhoging naar €45,00 per jaar. De kascommissie heeft gecontroleerd, geen
onvolkomenheden geconstateerd, en komt met het advies, voor een zuivere weergave, de
kosten en opbrengsten van drives in het zelfde jaar te boeken. De algemene
ledenvergadering dechargeert het bestuur, en een nieuw lid kascommissie wordt benoemd.
In het kader van de AVG is er een toestemmingsformulier opgesteld. Het is de bedoeling dat
elk lid van onze vereniging deze verklaring invult en ondertekent.
De ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde vervanger van de aftredende
secretaresse. Als vervanger van een aftredend bestuurslid heeft niemand zich gemeld.
Rondvraag: de wedstrijdleider heeft gemeld dat de woensdag ook altijd op de vrijdag mogen
spelen en andersom. Voor de woensdag is er nog ruimte voor. Op de vrijdag zal een
oplossing voor de ruimte gevonden moeten worden. Sietze van der Homing meldt dat hij
stopt als bridgedocent, en op de vraag de score wordt niet genoteerd bij afwezigheid, hoe zit
dit? Geeft een wedstrijdleider uitleg.

De voorzitter sluit de vergadering nadat hij de wedstrijdleiders bedankt voor hun trouwe
dienst in het afgelopen jaar.

