Verslag van de Algemene Ledenvergadering van LBC gehouden op 18 september 2017
Aanwezige bestuursleden:
Nol Monster (voorzitter)
Inge Nieuwsma (secretaris)
Jacques Serdijn (penningmeester)
Jouko Renqvist (lid en voorzitter TC)
Anneke van der Velde (lid)
Later schuiven aan:
Cor de Jong
Floor Berkhout
1. Opening
De voorzitter, Nol Monster, opent de vergadering Hij heet de aanwezigen welkom. Een speciaal woord
van welkom is er voor de aanwezige ereleden: Marianne de Vrind, Henk Vendrig en Piet Jansen. Er
zijn 32 leden aanwezig en van 21 leden hebben wij een afmelding ontvangen. Nol noemt de namen op.
Van Bep Verduin hebben wij een mooie kaart ontvangen waarin ze ons een goede vergadering
toewenst en een succesvol bridgejaar.
2. Ingekomen stukken en mededelingen

 Er zijn geen ingekomen stukken.
 Aan de agenda wordt een extra onderwerp toegevoegd namelijk het organiseren van een
competitiemiddag. Dit onderwerp staat al een paar jaar ter discussie, de behoefte onder
vooral de oudere clubleden is groot. Het probleem zit hem vooral in het vinden van kader
en in het vinden van een geschikte middag.

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 september 2016
Wim Van vraagt waarom er verschil is tussen de Soos en de zomerdrives met betrekking tot het
betalen van de huur. Jacques legt uit dat LBC betaalt voor de huur, inclusief de huur van de
zomerdrive avonden.
4. Jaarverslag 2016/2017 van de secretaris, Technische Commissie en Protestcommissie
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de desbetreffende jaarverslagen.
4.b Jaarverslag webmaster
Ko Vijn werkt nog steeds volop aan de website. In het jaarverslag worden de vele mogelijkheden
beschreven. Meike Berkhout maakt de opmerking dat vooral de fotogalerij heel handig is om namen
bij gezichten te kunnen zien.
5. Jaarverslag 2016/2017 van de penningmeester
Jacques Serdijn geeft een toelichting op het jaarverslag. Wim Van vraagt of de kascommissie inzicht
heeft gekregen in de kosten/inkomsten van de zomerdrives. Wim Van vindt dat de kascommissie dit
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hoort te controleren. Het overzicht van inkomsten en uitgaven van de zomerdrives komt te laat binnen
voor de kascontrole. Inzicht in de uitgaven van het jaar daarvoor is wel mogelijk.
6. Verslag Kascommissie
Cor de Jong brengt verslag uit. De commissie bestond uit Cor de Jong, Robin Voerman en Cor de
Boer als reserve lid. De commissie heeft geconstateerd dat de boeken kloppen en dat alle betalingen
terecht zijn gedaan. De commissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid en spreekt haar waardering uit voor de penningmeester. Applaus volgt en de
commissie wordt bedankt voor het werk wat zij hebben verricht.
Extra agendapunt, voorstel om Jouko Renqvist het erelidmaatschap van LBC toe te kennen
Nol verzoekt Jouko om de vergaderzaal te verlaten. Het bestuur van LBC stelt aan haar leden voor om
Jouko het erelidmaatschap toe te kennen. Dit voor zijn jarenlange inzet voor LBC op vele vlakken.
Voorzitter van de TC, bestuurslid en daarnaast ook volop uitvoerend bezig met zijn taak als
avondverantwoordelijke van de dinsdagavond. Met luid applaus wordt dit voorstel ondersteund door
de leden. Jouko wordt weer binnen geroepen en wordt letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet met
een prachtig boeket zonnebloemen.
7. Bestuursverkiezing
Anneke van der Velde en Inge Nieuwsma leggen hun bestuursfunctie neer. Nol bedankt beiden voor
hun inzet in de afgelopen jaren en beiden ontvangen een attentie. Er volgt applaus. Het bestuur heeft
Cor de Jong en Floor Berkhout bereid gevonden om als nieuwe bestuursleden toe te treden. De leden
stemmen in met deze benoeming en wederom volgt applaus.
8. Begroting 2017/2018
Jacques Serdijn geeft een toelichting op de begroting. De contributiegelden worden afgerond.
Wanneer leden lid zijn van meerdere bridgeclubs wordt de bijdrage aan de NBB gedeeld waardoor het
soms nodig is om deze bedragen af te ronden.( Uitgezonderd Stepbridge.) Jacques deelt mee dat de
advertentie inkomsten niet zijn begroot omdat ten tijde van het opmaken van de begroting nog niet
duidelijk was of de Acol-lade een doorstart zou gaan maken.
Voor het komende bridgejaar betaalt LBC de extra kosten, nl € 0,50, voor meespelende niet-NBB
leden. In het afgelopen jaar waren deze extra kosten zeer minimaal. Omdat vooral op de
woensdagmiddagsoos veel leden komen zonder NBB lidmaatschap is hiermee de afspraak gemaakt dat
de soos deze extra kosten op zich neemt. Declaratie vindt achteraf plaatst door de penningmeester van
LBC. Voor wat betreft de woensdagavond verwacht Cor de Jong dat mensen niet altijd hun NBB
nummer opgeven. Cor gaat hier actief naar informeren.
Jacques deelt mee dat er voor het komende jaar een groter bedrag is opgenomen voor PR. De
advertentiecampagne van vorig jaar heeft destijds een grote groep cursisten opgeleverd.
9. Benoeming Kascommissie
Aangezien Cor de Jong tot het bestuur is toegetreden verlaat hij de Kascommissie.
Robin Voerman wordt eerste lid, Cor de Boer tweede lid en Irene Barnhoorn reserve lid.
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10. Extra Speelmiddag
Het bestuur van LBC heeft in het afgelopen jaar regelmatig gesproken over het organiseren van een
extra speelmiddag. Peter Baptiste heeft hierbij zijn hulp aangeboden, d.w.z. bij de organisatie hiervan.
Peter is alleen beschikbaar op maandagmiddag. Daarnaast zou de donderdagmiddag of de
dinsdagmiddag ook mogelijk zijn. De kans is dan alleen groter dat de leden van de donderdagavond en
de dinsdagavond naar de middag vertrekken.
Op maandagmiddag huurt de damesgroep “Hartenvrouw” twee zalen en de herengroep de achterste
zaal, te weten de Schoppenzaal. Anneke van der Velde weet te vertellen dat de damesgroep kleiner is
geworden en mogelijkerwijs maar één zaal nodig heeft. Voor de duidelijkheid het zou om een
competitie middag gaan waarbij dezelfde afspraken gelden als op de woensdagavond. Dit betekent dat
mensen zicht, mits tijdig, als paar af kunnen melden voor een middag.
De afspraak wordt gemaakt om met de maandagmiddagclubs in overleg te gaan en de mogelijkheid te
onderzoeken om met elkaar op eenzelfde middag te spelen of de mogelijkheid te bespreken of zij ook
bereid zijn op een andere middag te gaan spelen.
Tijdens de bespreking van dit onderwerp ontstaat er ook een discussie over de woensdagmiddagsoos.
Jacques Verduin vraagt zich af waarom de leden van de woensdagmiddagsoos niet verplicht lid horen
te worden van LBC. Jacques Serdijn legt uit dat de soos betaalt voor het spelmateriaal en de huur van
het gebouw. De discussie is nogal uiteenlopend en over bovenstaande kwesties is het laatste woord
nog niet gesproken.
11. Jaarverslag Stichting Denksportcentrum Leiderdorp (SDL) 2016-2017
Ter vergadering wordt dit verslag uitgereikt door Jacques. Hij geeft een toelichting bij dit verslag. Het
afgelopen jaar is er vooral geïnvesteerd in het gebouw. Inmiddels zijn alle zalen opgeknapt met
uitzondering van de Klaverenzaal (rookzaal). Daarnaast zijn er nieuwe verwarmingsketels geplaatst.
Wim Van vraagt of dit verslag volgend jaar samen met het jaarverslag verstuurd kan worden zodat de
leden dit eerder door kunnen nemen. Jacques zegt dit toe voor het volgende jaarverslag.
12. Rondvraag
Jacques Verduin
Vraagt om een snelle up-to-date computer. Deze is zeer langzaam. Het probleem wordt niet door
iedereen onderkend. In ieder geval worden de klachten genoteerd en besproken met Peter Aernoudse
en Pieter van der Klein. Als het noodzakelijk is dan komt er een snellere computer.
13. Sluiting
Rond 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid
en inbreng.

Inge Nieuwsma
secretaris LBC
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