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BRIDGECLUB BOSCH EN DUIN 

 
 

Postadres: Secretariaat: Brouwerij 9, 3703 CH Zeist 
   
 

 
Bankrekening: NL 59 RABO 01360 21123 t.n.v. Bridgeclub Bosch en Duin  

Contributie: € 50,00 per persoon  
 

 

 
BESTUURSLEDEN: 

 
 

Voorzitter:                      Erik Kamerbeek                        Tel. 035-5482050 

 voorzitter@bcboschenduin.nl 
  

    
Secretaris:  Duo-functie:   

  Trudy Steetskamp en  Tel. 030-2285666 
  Berna van Essen       030-6885014 

  secretaris@bcboschenduin.nl 

 
 

Penningmeester:  Theo Henckens Tel. 030-7370495 
   penningmeester@bcboschenduin.nl 
 

  
Voorzitter Technische      Hans Bosman Tel. 06-28121156 

Commissie:  tc@bcboschenduin.nl 
     
 

 
Voorzitter Evenementen Annemarie Kooper 

Commissie: ec@bcboschenduin.nl  Tel. 030-2285060
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Zeist, september 2022 

 
 
AAN ALLE LEDEN 

         
Dames en Heren,    

 

Het Bestuur van Bridgeclub Bosch en Duin heeft het genoegen u hierbij uit te 

nodigen voor de 34e Algemene Ledenvergadering, te houden op donderdag 

29 september 2022, aanvang 19.30 uur in ons clubgebouw aan de 

Dennenweg 6 te Bosch en Duin. 

 

In dit digitale boekje treft u aan: 

 

•  Pag.  4:  Voorwoord voorzitter  

•  Pag.  5: Agenda 34e Algemene Ledenvergadering 

•  Pag.  6:  Notulen 33e Algemene Ledenvergadering d.d. 30 september  

                  2021 

•  Pag.  9:  Algemeen jaarverslag 2021-2022 

•  Pag. 11: Verslag Technische Commissie 2021-2022 / Speelschema 2022-2023 

•  Pag. 14: Verslag Evenementen Commissie 2021-2022 

•  Pag. 15: Verslag Penningmeester seizoen 2021-2022 / Begroting 2022-2023  

•  Pag. 21: Verklaring Kascommissie 

•  Pag. 22: Afmelden 

 

Graag tot ziens op de ledenvergadering, 
 
namens het Bestuur, 

Berna van Essen en Trudy Steetskamp. 
 

 
 
 

PS: Mocht u zich voor deze ALV willen afmelden, dan kan dit heel eenvoudig via 
de website, onder het kopje Schema - rechterkant pagina onder afmelden 

clubavond/persoonlijke pagina - > invullen emailadres en 4 cijfers postcode – 
klik op login. Bellen of mailen kan ook. 
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VOORWOORD VOORZITTER 
 

 
Bij het schrijven van deze introductie realiseer ik mij dat we weer een erg 

vreemd jaar achter de rug hebben. Opnieuw heeft de corona pandemie behoorlijk 
zand in de anders zo soepel verlopende machinerie van competitie en bijzondere 
drives gestrooid. 

Om te beginnen hebben we opnieuw geen kampioen kunnen huldigen gezien het 
geringe aantal competitie avonden waarin gespeeld kon worden. Daarnaast ging 

de kerstdrive niet door en hadden we een behoorlijk verlate champagne avond. 
De avonden die wel doorgingen gingen gebukt onder een verder afnemend 
deelnemers aantal. Velen van u waren toch erg voorzichtig in verband met 

mogelijke besmetting door het virus. Hulde aan de Technische- en Evenementen 
Commissies voor hun flexibiliteit.  

 
Kijkend naar het nieuwe seizoen zullen we, naar ik hoop, weer normaal kunnen 
spelen om de kampioensbeker. We gaan een interessante wijziging voorstellen, 

te weten een verkorting van de speelavond met één ronde, zodat we de avond 
een half uur eerder kunnen beëindigen.  Wij zullen u dit plan ter goedkeuring 

voorleggen tijdens de komende Algemene Leden Vergadering, waarna wij na één 
seizoen zullen beoordelen of deze aanpak gecontinueerd zal worden. Een ander 

nieuwtje is de realisatie van de verbouwing van het clubhuis: meer licht en een 
sterk  verbeterd ventilatiesysteem. 
 

Het is jammer dat ook onze club een sterke daling van het aantal actieve leden 
te zien geeft. Ik constateer dat het een algemeen probleem is dat vele bridge 

clubs momenteel treft. Aan ons de taak onze (klein)kinderen te motiveren om 
zich eens te verdiepen in het bridgespel?  
 

Zoals u weet ben ik aangetreden als interim voorzitter en dat betekent dat ik van 
plan was binnen een jaar een opvolger te vinden die het stokje voor een aantal 

jaren wil overnemen. Maar met het rare jaar dat we achter de rug hebben, heb ik 
besloten het voorzitterschap minstens nog een jaar te continueren. Wel is het 
mijn doel in het komende jaar die bewuste opvolger te vinden en ik zou het 

prachtig vinden als iemand onder u dat zou willen zijn. Laat het mij weten. Dat 
geldt overigens ook voor andere rollen binnen ons bestuur en de diverse 

commissies. Het is allemaal niet zo ingewikkeld en het kost u inderdaad wat tijd 
maar de sfeer en samenwerking zijn prima.  
 

Voor alle nieuws vanuit de diverse commissies verwijs ik u naar de volgende 
pagina’s en ik hoop u allen in goede gezondheid te mogen verwelkomen op de 

komende ALV. 
 
Uw voorzitter, Erik Kamerbeek 
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AGENDA 34e ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 op donderdag 29 SEPTEMBER 2022  

 

 
1. Opening door de voorzitter.  
 

2. Mededelingen. 
 
3. Ingekomen stukken. 

 
4. Notulen van de 33e Algemene Ledenvergadering d.d. 30 september       

     2021 
        
5. Jaaroverzichten afgelopen seizoen. 

• Verslag van de Technische Commissie. 
• Verslag van de Evenementen Commissie. 

• Verslag Penningmeester, Financieel verslag en Begroting 2022/2023. 
• Decharge Kascommissie en benoeming van nieuwe kandidaten. 
• Voorstel tot het verlenen van kwijting aan het Bestuur. 

 
6. Rondvraag.   

 
7. Sluiting. 

  
 Na afloop is er gelegenheid om te bridgen. 
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NOTULEN 33e ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 30 september 2021 
 

 Aanwezig: 33 leden. 
 Afwezig: met kennisgeving 15 leden.  
 Afwezig: zonder kennisgeving 30 leden.  

 
 

1.   OPENING 
 

De voorzitter, Noud Vos, opent de 33ste Algemene Ledenvergadering en 

heet iedereen weer welkom nadat we een jaar hebben overgeslagen 
vanwege corona.   

 
2. MEDEDELINGEN  

 

Secretariaat: 
De onderstaande afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen: 

Marga en Erno Tijssen, Fred Geiger, Toos Boekhoven, Harry Kamp, 
Barbara de Ruiter, Marianne Stroetenga, Riny de Goede, Dippy van 

Eijkelenborg, Joke Engel, Berna van Essen, Trudy van der Horst, Corry en 
Rini Claassens en Henk Vermaat.  
Er zijn veel leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd: Frederik 

Masselink, Iny en Kees Koot, Henny de Goede, Marianne Molkenboer, 
Binette van Dun, Ans van Wieren, Marc en Anne-Marie Delhaise, Geusje 

Wiersma, Marie-José Blickman, Marianne Vos, Frits Verbruggen, Adrie Vos, 
Hein Schreuder en Mirriam Tillemans. 
Er hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld: Fred Geiger, Rob Prins en Huub 

Vaessen. 
De namenlijst hangt op het prikbord. Bezwaren kunnen binnen twee 

weken, uiterlijk 15 oktober 2021, kenbaar gemaakt worden bij het 
secretariaat. 
 

Overleden: Clemens Niewerth. 
 

De club heeft 7 donateurs: Marc en Anne-Marie Delhaise, Binette van Dun, 
Evelien en Wim van Essen, Mirriam Tillemans en Marianne Vos. 
Dit brengt het huidige ledental op 78 (zonder de donateurs). 

 
Uitslag van de enquête: Wat zou u doen als we van 6 naar 5 ronden gaan? 

Er is geen duidelijk verschil om één ronde in te korten dus voorlopig blijft 
het zoals het is. 
 

   3.   INGEKOMEN STUKKEN 
 

• We hebben een brief van de brandweer ontvangen waarin staat dat 
het clubgebouw brandveilig is. 

• Er is een brief ontvangen van de TV (tennisvereniging) over de 

afmeldprocedure voor het lidmaatschap van de bridgeclub. Dit geldt 
alléén voor leden die géén lid van de TV zijn, omdat zij een 

donateurschap betalen aan de TV. Men dient vóór 31 december het 
donateurschap van de TV op te zeggen. De secretaris en/of de 
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ledenadministratie van de bridgeclub zal altijd de leden erop attent 

maken dat ze zelf hun donateurschap van de TV moeten opzeggen. 
• Voorstel om de ventilatie in het clubhuis aan te passen. Omdat er 

nu veel minder leden zijn die komen bridgen zal onderzocht worden 
hoe dat met de ventilatie gaat verlopen. 

• Er is een brief ontvangen van Dippy van Eijkelenborg, waarin ze 

vraagt of Mirriam Tillemans deze wil voorlezen. Hierin bedankt ze 
Noud Vos voor al zijn inspanning gedurende zijn 8 jaar 

voorzitterschap, luid applaus! 
 

  

4.  NOTULEN VAN DE 31e ALGEMENE LEDENVERGADERING van 26    
september 2019 

 
 De notulen worden met instemming van de vergadering goedgekeurd. 
 

5. JAAROVERZICHTEN AFGELOPEN SEIZOEN 
 

• Technische Commissie.  
Hans deelt mede dat Barbara de Groot haar lidmaatschap heeft 

opgezegd en dat Jan Wijbenga de TC komt versterken.   
 

• Verslag van de Evenementen Commissie. 

Annemarie licht toe dat ze samen met Inge en Trix weer alle 
evenementen gaat organiseren. 

 
• Verslag Penningmeester.  

Binette meldt dat er het afgelopen jaar geen inkomsten zijn 

binnengekomen. Ze verlaat de bridgeclub nadat ze vele jaren met 
plezier de financiën keurig op orde hield. Ze bedankt iedereen 

waaronder ook de kascommissie, Trudy Steetskamp en Harry van 
der Meer voor het goedkeuren van het kasboek. Theo Henckens 
wordt de nieuwe penningmeester!  

 
• Decharge Kascommissie en benoeming nieuw lid KC.  

De kascommissie  wordt gedechargeerd. Nieuw lid Kascommissie 
seizoen 2021/2022 is naast Harry van der Meer, Wil Stelder. 
 

• Voorstel tot het verlenen van kwijting aan het bestuur.  
Geen verdere vragen over de balans en financieel verslag. Kwijting 

wordt verleend. Luid applaus! 
 

  6.  BESTUURSMEDEDELINGEN 

  
• Vertrek en opvolging penningmeester Binette van Dun en 

benoeming van haar opvolger Theo Henckens. Noud bedankt 
Binette voor haar jarenlange inzet met een mooie speech. Na afloop 
ontvangt Binette een grote bos bloemen en ovenhandschoenen en 

een rood schort waarop met grote letters ’bridge’ staat. 
• Vertrek secretaris Mirriam Tillemans. Helaas is er niemand die de 

functie van secretaris wil overnemen! Ook voor haar heeft Noud een 
leuke speech voorbereid en ook zij ontvangt een rood schort met 
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bijpassende handschoenen en een prachtige bos bloemen. Mirriam 

bedankt iedereen waarbij ze zegt dat het een fijne club is en dat de 
‘harde kern’ altijd aanwezig is. 

• Opvolging voorzitter Noud Vos en benoeming ad interim Erik 
Kamerbeek. Erik bedankt Noud voor zijn jarenlange inzet en 
betrokkenheid. Hij ontvangt een dinerbon van Anak Depok en 

Marianne ontvangt ook een bloemetje. Luid applaus!!  
 

 
 7.   RONDVRAAG  
       Geen. 

 
 

  8.  SLUITING 
  De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar komst en sluit om 20.00 uur     
  de vergadering. Daarna wordt er eindelijk weer gebridged. 
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ALGEMEEN JAARVERSLAG SEIZOEN 2021-2022   

 
BESTUUR EN COMMISSIES 

Na de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2021 was de 
samenstelling van het Bestuur en de Commissies als volgt: 
 

 
LEDEN VAN VERDIENSTE   Joke Engel 

      Erik Kamerbeek 
      Tineke Knopper 
      Wil Verdonk  

       
 

DAGELIJKS BESTUUR   Erik Kamerbeek         voorzitter  
       

In duo-functie:        secretariaat 

Trudy Steetskamp   
 Berna van Essen                    

     
Theo Henckens         penningmeester 

       
Hans Bosman        voorzitter TC 
 

Annemarie Kooper        voorzitter EC               
 

 
TECHNISCHE COMMISSIE  Hans Bosman        voorzitter 

      Inge Maitimu 

      Marry Schilt 
      Jan Wijbenga 

 
EVENEMENTEN COMMISSIE  Annemarie Kooper        voorzitter 

      Inge Bakker 

      Trix Brink 
        

 
KAS COMMISSIE    Harry van der Meer       voorzitter 

      Wil Stelder 

 
WEBMASTER    Henk Vermaat 

 
WEBDESIGNER    Fred Geiger 
 

LEDENADMINISTRATIE   Marga Tijssen 
 

 
VERGADERINGEN  
Het bestuur is 3 maal bijeen geweest ter evaluatie van het achterliggende 

seizoen en ter bespreking van actuele zaken en toekomstplannen. Tussentijds 
was er regelmatig onderling contact. Een 4e vergadering staat gepland op 19 

september 2022. 
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WEBSITE 
Ook dit seizoen heeft blijkbaar iedereen weer veel plezier gehad van onze 

website www.bcboschenduin.nl. Het afmelden voor de clubavonden is op de 
website een eenvoudige handeling. Het nakijken van de diverse scores is een 
leuke bezigheid en ook kunnen de reglementen geraadpleegd worden. 

 
ZOMERBRIDGE 

Gedurende de maanden april t/m september wordt er eens per 2 weken op 
donderdagavond zomerbridge georganiseerd. 
De data worden op de website vermeld. 

  
SPECIALE BRIDGEDRIVES EN EVENEMENTEN 

Door Coronamaatregelen kon van de speciale drives slechts de Slotdrive 
doorgaan. 
 

MIDZOMERBRIDGEDRIVE 
Op 27 augustus staat de Midzomerbridgedrive op de kalender, georganiseerd 

door Tineke Knopper en Marry Schilt. 
 

 
LEDENBESTAND    
 

Opgezegd: Miep Benard, Ton Brink, Adrie Buitenhuis, Corry Claasens, Toke 
Heijman, Ben Kraanen, Ingeborg van der Meijden en Ria Mertens. 

 
Aspirant lid: Berry Everaars 
 

Dit brengt het actieve ledental op 74. 
De club heeft 6 donateurs: Ton Brink, Binette van Dun, Evelien en Wim van 

Essen, Mirriam Tillemans en Marianne Vos.   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.bcboschenduin.nl/
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VERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE SEIZOEN 2021-2022 

 
Ook dit bridgeseizoen stond grotendeels in het teken van Covid-19. 

We zijn de competitie gestart op 7 oktober 2021 en de laatste competitieavond 
was 28 oktober, dus slechts vier zittingen. Op de 1e plaats in de competitiestand 
op dat moment stonden Marianne Visser en Martin Wanner met een gemiddelde 

van 57,34%. Omdat we geen volledige competitie hebben gespeeld, is er geen 
clubkampioen. 

 
Vervolgens zijn we weer gestart op 10 februari 2022 met een laddercompetitie. 
Deze ladder omvatte in totaal 7 zittingen. Op de 1e plaats in de ladder zijn 

geëindigd Marianne Visser en Martin Wanner met een gemiddelde van 58,39%.  
 

Op 31 maart 2022 was de Slotdrive. Deze is gewonnen door wederom Marianne 
Visser en Martin Wanner. 
In dit seizoen hebben we na het vertrek van Barbara de Groot de technische 

commissie kunnen versterken met de komst van Jan Wijbenga. 
 

Namens de Technische Commissie, 
Hans Bosman 

 
 
WINTERCOMPETITIE SEIZOEN 2022-2023 

Het speelschema is uiteraard onder voorbehoud van de eventuele Covid-19 
maatregelen. 

 
1. ALGEMEEN 
De parencompetitie voor het seizoen 2022 - 2023 bestaat uit 5 competitieronden 

waarvan 3 ronden van 5 zittingen en 2 ronden van 4 zittingen.  
Gezien het verloop van het aantal leden zijn we genoodzaakt over te gaan naar 2 

lijnen.  
De Kerstdrive is op zaterdag 17 december 2022.  
De Slotdrive wordt dit seizoen gehouden op donderdagavond 30 maart 2023. 

Voor de Kerst- en Slotdrive geldt een inschrijving via de website of op een vooraf 
neergelegde lijst. 

Aan de parencompetitie neemt u deel als paar. Indien u van bridgepartner 
verandert dient u dit onmiddellijk door te geven aan de voorzitter van de TC. 
U kunt zich voor de komende competitie overigens ook weer per drietal 

inschrijven. U maakt dan zelf uit welke spelers per zitting verschijnen. Maak hier 
onderling goede afspraken over. Indien u wat vaker afwezig zult zijn, is dit de 

manier om consequenties voor de score te vermijden en wellicht degradatie te 
voorkomen. We verzoeken u als 3e speler om zich af te melden als u niet 
beschikbaar bent. In dat geval wordt u niet benaderd als invaller. 

 
2. SPEELSCHEMA 2022-2023 

 
Maand          Speeldata   Competitieronde 
 

Oktober  6, 13, 20 en 27  Speelronde 1 
November  3 

 
November  10, 17 en 24  Speelronde 2 
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December  1 en 8 

 
December  15    Speelronde 3 

Januari      5, 12 en 19 
 
Januari  26    Speelronde 4 

Februari  2, 9, 16 en 23 
 

Maart   2, 9, 16 en 23   Speelronde 5 
 
Einddrive  30 maart 2023 

Kerstdrive   17 december 2022 
 

3. SABBATICAL 
Het is mogelijk om 1x per competitie een sabbatical aan te vragen. Aanvragen 
geschiedt uiterlijk in de week vóór een nieuwe competitieronde begint. Het 

gevolg van een sabbatical is dat u: 
- voor die competitieronde niet degradeert; 

- eindigt op de laatste plaats in die competitieronde (deze plaats telt mee voor 
de eindscore); 

- niet speelgerechtigd bent in die competitieronde, tenzij u gevraagd wordt als 
invaller. 
 

4. INDELING EN AFMELDEN 
Bij de indeling wordt met paarnummers gewerkt, die per avond worden 

vastgesteld aan de hand van een systematiek bij het gekozen zittingsschema. 
E.e.a. volgt uit het computerprogramma Bridge-It. Afzeggen dient tijdig te 
geschieden. Niet verschijnen zonder bericht is heel vervelend voor de TC en 

wordt bestraft. Afzeggen dient te geschieden via afmelding op de website. 
Indien uw partner is verhinderd, zorgt de TC voor een vervanger. De vervanger 

komt bij voorkeur uit uw eigen lijn en zo veel mogelijk op gelijke hoogte in 
rangorde. Indien u vόόr donderdag 18.00 uur geen bericht hebt ontvangen, moet 
u tijdig op de clubavond verschijnen, er wordt dan op u gerekend. U hebt geen 

garantie dat de TC er altijd in slaagt een vervanger te vinden. Mocht het niet 
lukken wordt u vόόr 18.00 uur daarvan op de hoogte gesteld en krijgt u een 

score van 50%. 
 
5. TIJDSINDELING 

Er wordt om 19.30 uur begonnen met bridgen. U dient tijdig aanwezig te zijn. 
Om 19.25 uur zit iedereen aan tafel, worden de noodzakelijke mededelingen 

gedaan en kan er op tijd worden begonnen.  
Dit jaar gaan we als proef over tot 5 ronden van 4 spellen.  
Daarmee zijn we 30 minuten eerder klaar. Voor een aantal leden waren de 

avonden te lang en voor anderen was er te weinig tijd om na afloop nog even te 
blijven napraten. Noord zorgt ervoor dat de Bridgemate juist wordt ingevoerd en 

Oost controleert en leest de al ingevoerde scores voor. Noord bewaart de rust en 
let erop dat niet te lang en luidruchtig wordt nagepraat. Noord zorgt er tevens 
voor dat eventueel geleende spellen terugkeren op de juiste tafel. Iedere ronde 

duurt 30 minuten en de aanvang en het einde van een ronde wordt met een 
geluidssignaal van de klok aangegeven. Bovendien waarschuwt de klok via een 

geluidssignaal 5 minuten voor het einde van een ronde. Na dit eerste 
geluidssignaal mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen. Dat spel 
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wordt dan ingevoerd als niet gespeeld. Op de Bridgemate de 0 (nul) gebruiken. 

Dit hoeft niet nadelig te zijn. Dit spel wordt niet meegenomen in de 
eindberekening van het paar. Het totaal aantal behaalde punten wordt door 19 

gedeeld i.p.v. 20. Na het 2e geluidssignaal (einde ronde) heeft u 3 minuten om 
van tafel te wisselen, dus ga s.v.p. direct naar de volgende tafel.  
 

6. SYSTEEMKAART 
Er wordt gebruik gemaakt van de eenvoudige systeemkaart. Blanco 

systeemkaarten kunt u vinden op onze website bij de Bridgevaria. Het is bridge 
etiquette om deze systeemkaart ongevraagd en voordat met spelen wordt 
begonnen aan uw tegenstanders te overhandigen. De systeemkaart blijft 

van en op de club. De systeemkaarten van een paar/trio zijn identiek. 
Afhankelijk van de lijn waarin u speelt bevindt uw systeemkaart zich in de A-rode 

of B-gele bak. Het ophalen en opbergen van de systeemkaart is uw eigen 
verantwoordelijkheid. 
 

7. OPRUIMEN 
U wordt geacht regelmatig, dus ook tussen de ronden door, glaswerk, kop en 

schotels en blikjes naar de bar te brengen. Na afloop brengt de Noord-speler de 
Bridgemate naar de daarvoor bestemde plaats. Kleedjes, tafelbladen, 

speelkaarten en biddingboxen moeten na de laatste ronde op de daarvoor 
bestemde tafel ingeleverd worden. U wordt verzocht hiermee te wachten tot na 
het belsignaal einde ronde, zodat de nog spelende bridgers niet gestoord 

worden. De glazen en blikjes dient u ook bij het naar huis gaan af te leveren aan 
de bar. 

 
8. PARENCOMPETITIE 
In elke competitieronde worden 4 of 5 zittingen gespeeld. Alle paren worden 

ingedeeld in 2 lijnen A (rood) en B (geel), dit op basis van de laatste stand van 
de competitie. Per lijn hebben we ca. 16 paren. Nieuwe paren starten in de B-lijn 

tenzij de TC anders beslist. Nieuw gevormde paren waarvan één of beide 
partners al eerder in de competitie van Bosch en Duin uitkwamen worden door 
de TC ingedeeld. Binnen deze lijnen wordt gedurende de zittingen in dezelfde 

samenstelling gespeeld. Na deze zittingen vindt promotie/degradatie plaats; per 
lijn promoveren 4 paren (m.u.v. lijn A) en degraderen 4 paren (m.u.v. lijn B). 

 
Scores behaald in de A lijn worden hoger gewaardeerd dan de scores behaald in 
lijn B. Dit heeft overigens geen invloed op de promotie/degradatie. 

Net als het afgelopen seizoen wordt de totaalscore na de zittingen via de positie 
van de competitieronde-uitslag overgebracht naar de totaalrangschikking. Deze 

posities worden voor de A lijn gewaardeerd van 1 t/m 16 en voor de B lijn van 9 
t/m 24. Hiermee wordt bereikt dat ongeacht de percentages een 1e plaats in de 
B lijn gelijk is aan de middelste plaats in de A lijn en een middelste plaats in de B 

lijn gelijk is aan de laatste plaats de A lijn. De jaarcompetitie wordt op deze 
manier bijgehouden. 

 
9. EXTRA DRIVES 
Voor de Kerstdrive en de Slotdrive zult u zich via de website of een aparte 

inschrijflijst moeten inschrijven. Voor de Kerstdrive zal een bijdrage in de kosten 
worden gevraagd en dit geldt ook voor de Slotdrive, als u wilt deelnemen aan de  

maaltijd voorafgaande aan de drive. Voor de Kerstdrive mag u een partner 
introduceren. 
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VERSLAG EVENEMENTEN COMMISSIE SEIZOEN 2021-2022 
 

De evenementen commissie heeft naar verhouding een rustig jaar gehad. 
Nadat we vol goede moed aan het bridgeseizoen begonnen met een hapje en een 
drankje, was het al snel met de pret gedaan doordat Covid de kop opstak. 

Geen pepernoten, glühwein en saucijzenbroodjes met Sinterklaas en ook geen 
Kerstdrive… 

Begin februari kon er weer voorzichtig  begonnen worden met bridgen in de vorm 
van  een laddercompetitie. Uiteraard moest dit gevierd worden met een glas 
bubbels en een lekker hapje. Gelukkig kon de Slotdrive wel doorgaan met de 

bekende aspergeschotel, wat hapjes en drankjes en natuurlijk wat prijzen: 
winnaars van de laddercompetitie en de winnaars van de slotavond zelf. Er was 

zelfs een aanmoedigingsprijs. Ook waren er bedankjes voor bestuur en leden van 
de diverse commissies. 
Hopelijk kunnen de evenementen in het seizoen 2022-2023 weer volledig 

doorgaan. We verheugen ons er op. 
 

Inge Bakker – Trix Brink – Annemarie Kooper 
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VERSLAG PENNINGMEESTER SEIZOEN 2021-2022 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

FINANCIEEL VERSLAG     
 
     

     
Periode 1-4-2021 tot en met 30-4-2022    
      
      

      

Inkomsten 2021-2022 Uitgaven 2021-2022 

  

Begrote 

inkomsten  

 

Werkelijke 

inkomsten    

Begrote 

uitgaven  

 

Werkelijke 

uitgaven  

Contributies/donaties 

          

3,810.00  

    

4,070.00  Secretariaat 

          

500.00  587.09 

Rente - 

          

1.48  

Technische 

commissie 

        

250.00  

     

837.93  

Eind drive   

       

420.00  

Evenementen 

commissie 

     

1,100.00    1,699.67  

Zomerbridge - 

       

209.00  Barbediening 

     

1,500.00    1,080.00  

     Bestuur     1,063.23  

     Zomerbridge   

          

36.00  

Totaal inkomsten 

          

3,810.00  

    

4,700.48  Totaal uitgaven 

     

3,350.00    5,303.92  

            

      Reserveringen     

      Computerfonds 

        

250.00  

     

250.00  

      Lustrumfonds 

        

500.00  

     

500.00  

      Totaal reserveringen 

        

750.00  

     

750.00  

            

      

Totaal uitgaven + 

totaal reserveringen 

     

4,100.00    6,053.92  

      Winst/verlies     -290.00  

              

-1,353.44  

            

Totaal 

          

3,810.00  

    

4,700.48  Totaal 

     

3,810.00    4,700.48  
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Toelichting bij het financieel verslag 2021-2022 
Inkomsten 

Het leden aantal is gedaald van 102 in de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 
naar 78 in het seizoen 2021-2022. Het aantal donateurs is gestegen van 3 in het 
seizoen 2019-2020 naar 7 in het seizoen 2021-2022. De contributie- en donatie 

inkomsten zijn daardoor gedaald van € 5045 in het seizoen 2020-2021 naar  € 
4070 in het seizoen 2021-2022. Dus de inkomsten van de vereniging zijn ca 25% 

minder geworden. 
Uitgaven 
Algemeen 

De uitgaven van onze bridgeclub zijn voor een deel gerelateerd aan het 
ledenaantal. Hoe minder leden hoe lager de uitgaven zijn. Niettemin is er ook 

een deel van de uitgaven, dat niet of minder afhankelijk is van het aantal leden 
zoals de uitgaven voor IT (computer, printer, uitslagenkastjes), de barbediening 
en een deel van de secretariaatskosten. Naarmate onze club minder leden heeft, 

wegen de kosten van de IT en de barbediening zwaarder per lid.  
Secretariaat 

Het betreft de volgende categorieën uitgaven: lief en leed, website, bankkosten 
en inboedelverzekering. Een groot deel van de secretariaatskosten is vast 

(website, bankkosten en inboedelverzekering). Alleen de categorie “lief en leed” 
is gerelateerd aan het ledenaantal.  
Technische commissie 

Er is dit jaar een nieuwe computer gekocht. Deze kosten (€449) gaan ten laste 
van de reserves uit het computerfonds. De belangrijkste lopende kosten van de 

technische commissie zijn de licentie voor Bridgemate (€ 159,00) en kosten voor 
printerpapier en printerinkt. Ieder jaar wordt er € 250 opzij gezet in het 
computerfonds. 

Evenementen commissie 
De evenementen bestaan normaliter uit de openingsavond/ALV, Sinterklaas, de 

kerstdrive, nieuwjaar en de slotavond. De evenementen rond Sinterklaas, kerst 
en nieuwjaar zijn het afgelopen seizoen niet doorgegaan vanwege corona. De 
uitgaven hadden betrekking op de openingsavond en het afscheid van drie 

bestuursleden op dat moment (ca € 190,00), de heropening van het seizoen in 
februari (ca € 70.00) en de slotavond (ca €1000.00.). De netto kosten van de 

slotavond waren overigens € 420.00  lager omdat de 56 deelnemers elk €7.50 
hebben bijgedragen voor de maaltijd. Bij de slotavond worden voorts nogal wat 
mensen bedankt door middel van een presentje en er worden prijzen uitgereikt.  

Barbediening 
De kosten voor de barbediening zijn lager geweest dan begroot, omdat veel 

avonden niet doorgingen vanwege corona.  
Bestuur 
Het bestuur heeft besloten om de heropening van het seizoen in februari 2022 op 

een bijzondere manier luister bij te zetten. Alle leden hebben twee kaartspellen 
cadeau gekregen met het logo van onze club op het doosje en de kaarten. Dit 

zijn éénmalige kosten 
Zomerbridge 
De bijdrage is € 3.00 per paar. De uitgaven zijn voor flessen wijn voor de 

winnaars. 
 

Algemeen 
Per saldo was er over het verenigingsjaar 2021-2022 een verlies van € 1353.44.



 

 

17 

 

Balans per 30-4-2022                 
Activa  Passiva 

             

   31-3-20   31-3-21   30-4-22      31-3-20   31-3-21  30-4-22 

                 

Spaarrek Rabo 

 

7,496.00  

 

7,496.00     6,998.57   Eigen vermogen 

         

7,401.00  

       

5,675.00  

   

4,771.16  

Rek crt Rabo 

 

2,155.00  

 

1,179.00     1,073.59           

         Reserveringen       

Totaal bank 

 

9,651.00  

 

8,675.00     8,072.16   Computerfonds 

         

1,250.00  

       

1,500.00  

   

1,301.00  

Kas - -            -  Lustrumfonds 

         

1,000.00  

       

1,500.00  

   

2,000.00  

         

Totaal 

reserveringen 

         

2,250.00  

       

3,000.00  

   

3,301.00  

                 

totaal activa 

 

9,651.00  

 

8,675.00     8,072.16   totaal passiva 

         

9,651.00  

       

8,675.00  

   

8,072.16  

                  

     Mutatie fondsen 

 

Computerfonds  

 

Lustrumfonds   

            

     

Beginstand april 

2021 

         

1,500.00  

       

1,500.00   

     Kosten 2021-2022           -449.00        -  

     

Reservering 

2021/22 

            

250.00  

          

500.00   

     

Beginstand mei 

2022 

         

1,301.00  

       

2,000.00   

         
         

Conclusies met betrekking tot de balans      
Het eigen vermogen, dat is het totaal van wat er op de bank staat minus de reserveringen, is dalende:   
met 23% in 2021 ten opzichte van 2020 en met 16% in 2022 ten opzichte van 2021.    
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Begroting 2022-2023       
       

    

Inkomsten Uitgaven 

     Begrote 

Inkomsten 
2021-2022  

 Werkelijke 

inkomsten 
2021-2022   

Begrote 

inkomsten 
2022-2023  

   Begrote 

uitgaven 
2021-2022   

 
Werkelijke 
uitgaven 

2021-
2022   

 Begrote uitgaven 
2022-2023  

Contributies 3,810.00     4,070.00  3,250.00 Secretariaat         500.00       587.09        600.00  

Donaties      30.00 Technische commissie         250.00       837.93        400.00  

Rente  -           1.48         - Evenementen commissie      1,100.00    1,699.67     1,100.00  

Eind drive  
        420.00  400 Barbediening      1,500.00    1,080.00     1,040.00  

Zomerbridge -        177.00  150 Bestuur -   1,063.23                        -        

         Zomerbridge -        36.00          40.00  

Totaal inkomsten 3,810.00     4,668.48  3,830.00 Totaal uitgaven      3,350.00    5,303.92                 3,180.00  

                

         Computerfonds         250.00       250.00        250.00  

         Lustrumfonds         500.00       500.00        500.00  

         Totaal reserveringen         750.00       750.00                   750.00  

                

  
 

      
Totaal uitgaven + totaal 

reserveringen 
     4,100.00    6,053.92                3,930.00  

          Winst/verlies        -290.00   -1,385.44                  -100.00  

Totaal   3,810.00     4,668.48  3,830.00 Totaal      3,810.00    4,668.48                3,830.00  
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Toelichting 
Algemeen 

We teren al enkele jaren in op de reserves van de vereniging. Dat komt, omdat 
het ledenaantal daalt, terwijl niet alle uitgaven navenant dalen. Deze begroting 
staat in het teken van een poging om evenwicht te bereiken tussen inkomsten en 

uitgaven. Er zijn twee mogelijkheden: de inkomsten verhogen of de uitgaven 
verlagen (of een combinatie daarvan). Het bestuur geeft er de voorkeur aan om 

de uitgaven te verlagen.  
Inkomsten 
Voorzichtigheidshalve wordt voor het seizoen 2022-2023 uitgegaan van 65 

betalende leden en 4 donateurs voor het seizoen. De begroting gaat uit van 
gelijkblijvende contributie- en donatiebedragen: respectievelijk 50 Euro en 7.50 

Euro.  
Uitgaven 
Secretariaat 

De begrote uitgaven van het secretariaat in het seizoen 2022-2023 worden 
ongeveer gelijk gehouden aan de uitgaven in het seizoen 2021-2022 

Technische Commissie 
Er is van uitgegaan dat de kosten van de technische commissie ongeveer gelijk 

zullen zijn aan die in het seizoen 2021-2022 minus de kosten van de computer.  
Evenementen commissie 
De uitgaven van de evenementencommissie zijn deels gerelateerd aan het aantal 

leden, deels zijn de kosten vast. Dit laatste betreft de kosten van bedankjes en 
prijzen. De uitgaven van de evenementencommissie hebben zich als volgt 

ontwikkeld gedurende de afgelopen jaren 
 

Seizoen Aantal 
leden 

Uitgaven 
evenementencommissie 

Kosten per lid 

2016-
2017 

121 1683 14 

2017-

2018 

110 1367 12 

2018-

2019 

106 1553 15 

2019-

2020 

102 621 6 

2020-

2021 

102 0  

2021-

2022 

78 1576 20 

 

Wanneer de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 niet worden meegeteld, zijn de 
gemiddelde kosten van de evenementencommissie ca 15 Euro per lid per jaar 

Omdat er wordt uitgegaan van 65 leden in het seizoen 2022-2023, worden de 
uitgaven van de evenementencommissie begroot op € 1100. Dit is naar boven 
afgerond, omdat een deel van de kosten vast is. 

Barbediening 
De kosten van de barbediening worden bepaald door het aantal bridgeavonden 

maal de kosten per avond. Dit is momenteel de grootste kostenpost van de 
vereniging. In het seizoen 2021-2022 bedroegen de bedieningskosten € 10 per 
mensuur. Per bridgeavond stonden twee mensen elk vier uur achter de bar in het 
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verenigingsjaar 2021-2022. De kosten waren dus € 80 per avond. Het 

bridgeseizoen 2022-2023 telt 26 avonden inclusief de ALV, de Kerst drive en de 
Eind drive. Gedurende de zomerbridge drives betalen we geen bardienst, omdat 

er toch al barbediening is. De kosten zouden dus 26x 80 Euro = 2080 Euro 
bedragen. Om dit structureel te bekostigen zou een verhoging nodig zijn van de 
contributie van € 50 naar € 65 en een verhoging van de donaties van € 7.50 

naar € 10. Het bestuur stelt voor om te bezuinigen op de barbediening, omdat er 
immers beduidend minder leden zijn dan enkele jaren geleden en omdat 

bovendien het aantal bridgerondes per avond wordt verminderd van zes naar 
vijf, als de ledenvergadering met dit laatste instemt. In de begroting wordt er 
daarom vanuit gegaan dat het voldoende is, als er nog maar één betaalde 

persoon achter de bar staat, die vóór en na het bridgen en tijdens de pauzes 
ondersteund wordt door een lid van de bridgeclub. Dan bedragen de wekelijkse 

kosten van de barbediening maar de helft van de kosten tot dusver en gaan de 
jaarlijkse kosten naar 26x40 = € 1040. De contributies en donaties behoeven 
dan niet te worden verhoogd. 

 
Bestuur 

Het bestuur heeft geen bijzondere uitgaven voorzien. 
 

Zomerbridge 
De begrote bedragen voor inkomsten en uitgaven worden geraamd op een 
bedrag dat vergelijkbaar is als de uitgaven en inkomsten in het seizoen 2021-

2022. 
 

 
 
Theo Henckens, penningmeester



 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

 

 

 
 

AFMELDEN 
 

 
Via het formulier in het clubhuis 

 

Of 
 

via de website: www.bcboschenduin.nl 

 

 
 

 
 

(kopje Schema-rechterkant pagina onder afmelden clubavond/persoonlijke 
pagina - invullen emailadres en 4 cijfers postcode - klik op login) 

 
 

Uiterlijk op donderdag 
vóór 16.00 uur 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Alleen in uiterste 

noodgevallen kunt u               
op donderdagmiddag tot 

16.00 uur bellen: 
 

Hans Bosman tel. 06-

28121156 
of een van de andere leden 

van de 
Technische Commissie 

http://www.bcboschenduin.nl/

