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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING P.B.C. 8 FEBRUARI 2018 
 

Aanwezig 
De dames: Bakker, Blom, Broekhuisen, Bruinsma, v.d. Burg, Dijkman, Haak, de Jonge, v.d. 
Last, Mol, A.J.F. v.d. Nieuwegiessen, van Os, Ruigrok, Smit en v.d. Vaate. 
De heren: d’Ancona, Baan, v.d. Beukel, J. Bontje, W. Bontje, Bos, Haak, Haket, Hofman, 
Kellenbach, Kliffen, Koekoek, Langelaan, v.d. Last, L. van Leeuwen, Link, Lourens, Mackor, 
Munneke, Niekus, v. Ommen, v.d. Reek, Ruigrok, v.d. Steenhoven, Tuurenhout, Twisk, en van 
Zutphen. 
Bestuur: J.A.J. van der Meer (vz), N. v.d. Putten (penn.), P. Hilferink (PW&O), R. Wilms (TC), 
J. Streng (secr.). 
 
Afwezig met kennisgeving: de dames Bregman, v.d. Boogert, Buitendijk, Clerc, Fokké, v. 
Gasteren, Gelderland, v.d. Helm, Jas, I. Koot, v. Oosten, Petri, v. Rees, Tuurenhout, Verreijdt, 
de Vos, de Vree, en de Waaij; en de heren Bal, v.d. Berg, Best, v.d. Boogert, Booleman, 
Brandsen, Bregman, v.d. Broek, v.d. Brugge, Buitendijk, Clerc, v. Deelen, Deijs, Deurwaarder, 
Etman, Fokké, v. Gijzel, Griffioen, Groen, l’Herminez, Kat, Kooren, Kovacevic, Kuip, Lindhout, 
Majoor, W. v.d. Meer, Nijssen, Pouwels, Preuninger, v. Schilt, Scholte, Sengers, G. Stenfert, 
W. Stenfert, v.d. Stoep, v. Stralen, v.d. Vaate, de Vree, Vrolijk, en v.d. Werf. 
 
1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet ieder hartelijk welkom. In het 
bijzonder dankt hij mevrouw Bruinsma voor de fysieke vervaardiging van de vergaderboekjes. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Ingekomen stukken en vaststelling agenda 
De kennisgevingen van genoemde afwezige leden; een bedankje van mevrouw van der Helm 
voor de attentie van de lief- en leedcommissie, een punt voor de rondvraag van het echtpaar 
van der Last, een vraag van de heer Link over de zomerdrives (behandeld agendapunt 6), en 
een voorstel van de heer Tuurenhout tot aanpassing van het WCR (behandeld bij agendapunt 
12). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bestuursmededelingen 
De voorzitter geeft aan dat er voor de (volgens rooster) aftredende bestuursleden geen 
tegenkandidaten gesteld zijn. 
 
4. Verslag van de ALV van 9 februari 2017 
Mevrouw Haak geeft aan ten onrechte niet bij de aanwezigen te zijn vermeld. Zij was echter 
door de wedstrijdleider afgemeld, en is ook niet op de presentielijst opgenomen. Het verslag 
wordt vervolgens onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. Naar aanleiding van het 
verslag licht de voorzitter toe dat er recent tegenover het invalidentoilet een AED (defibrilator) 
is geïnstalleerd, en dat een gebruikerscursus zal worden georganiseerd. 
 
5. Jaarverslag 2017 secretaris 
Het jaarverslag van de secretaris wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag 2017 Technische Commissie 
Bij het jaarverslag van de Technische Commissie merkt de heer Haak op dat er bij de 
Kroegntocht geen 8 maar 10 locaties waren. Vervolgens wordt  het verslag goedgekeurd. 
Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Link of er gezien de matige belangstelling voor 
de zomerdrives op donderdag veranderingen in de opzet mogelijk zijn, b.v. de introductie van 
een B-lijn. De heer Wilms licht toe dat er ook binnen het bestuur en de TC al over de 
zomerdrives gesproken is, en dat de TC diverse ideeën zal uitwerken om de 
aantrekkingskracht verder te vergroten. Daarnaast geeft de voorzitter aan dat het ook 
denkbaar is om een enquête onder de leden te houden. Samenwerking op dit punt met 
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Multibridge ligt minder voor de hand aangezien die op de eigen speelavond zomerdrives 
organiseren. 
 
7. Jaarverslag 2017 penningmeester 
De penningmeester licht toe dat de vereniging in 2017 een licht negatief saldo gedraaid heeft. 
Hierover zijn geen vragen. 
  
8. Verslag kascommissie 
Mevrouw van den Burg leest mede namens de heer van Adrichem hun verklaring voor. De 
kascommissie is van oordeel dat Jaarrekening en Balans een betrouwbaar beeld geven van 
de financiën in 2017. Voorts merkt zij op dat de gestandaardiseerde NBB-programmatuur voor 
penningmeesters goed werkt. Wel geeft de commissie aan het bestuur in overweging om voor 
zomerdrives/Kroegentocht een afzonderlijke bankrekening te gebruiken. Op aanbeveling van 
de kascommissie keurt de vergadering vervolgens de stukken goed, waarna aan het bestuur 
décharge wordt verleend. De voorzitter dankt de kascommissie voor haar activiteiten. 
  
9. Benoeming nieuwe kascommissie 
Mevrouw van der Burg treedt na 2 jaar af als lid van de kascommissie, de heer van Adrichem 
is opnieuw beschikbaar. Het reserve-kascommissielid de heer van den Reek is bereid te zijn 
om toe te treden tot de kascommissie. De heer Mackor stelt zich beschikbaar als reservelid. 
De vergadering stemt hiermee in. 
 
10. Begroting 2018 inclusief vaststelling contributie 2018 
De penningmeester licht toe dat in de begroting een kostenstijging is voorzien, met name 
vanwege een huurverhoging van 10%. Daarom is een kleine intering op het vermogen 
begroot, in combinatie met een lichte versobering van prijzen en een eigen bijdrage van de 
leden aan het buffet tijdens de Oudejaarsdrive. De contributie blijft gelijk. Daarop stemt de 
vergadering in met de begroting en het daaraan gekoppelde contributievoorstel. 
De heer Baan merkt tijdens de behandeling van het jaarverslag op dat naar zijn mening 
sprake is van een stille reserve, en dat bezuinigen daarom niet nodig is. Op een vraag van de 
heer Kellenbach lichten penningmeester en secretaris toe dat de huurverhoging de eerste in 
een aantal jaren is. De heer Munneke vraagt zich af hoe een jaarlijks tekort van € 2.500 kan 
worden goed gemaakt. Liever ziet hij de contributie verhoogd worden dan dat de prijzen 
worden versoberd. Voorts is wat hem betreft een buffet tijdens de Oudejaarsdrive niet nodig. 
De penningmeester licht toe dat met een gezamenlijke maaltijd ook de saamhorigheid binnen 
de club wordt vergroot. Verder geeft hij aan dat er extra inkomsten te voorzien zijn vanwege 
een nieuwe cursus Startersbridge. Gezien de discussie vraagt de heer Niekus of de voorziene 
bezuinigingen doorgaan. De voorzitter constateert dat de vergadering reeds met de begroting 
heeft ingestemd, maar dat het bestuur bij de uitvoering rekening zal houden met de daarop 
volgende discussie. 
 
11. Bestuurssamenstelling 
De heer Hilferink, verantwoordelijk voor Publiciteit, Werving en Opleiding, is volgens rooster 
aftredend, en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur 
mevrouw Cynthia Bakker voorgedragen als opvolger. Er zijn geen tegenkandidaten. De 
vergadering stemt in met de voordracht, en mevrouw Bakker wordt bij acclamatie verkozen. 
Daarop dankt de voorzitter de heer Hilferink voor zijn inzet gedurende 12 jaar, waarin deze 
onder meer het Startersbridge heeft doorgevoerd, vervolgcursussen organiseerde, de 
vereniging in verschillende externe gremia vertegenwoordigde, de redactie van het clubblad 
leidde, en door zijn kenmerkende informele aanpak verschillen tussen sterk uiteenlopende 
karakters wist te overbruggen. Ook roemt de voorzitter de deskundigheid en het gebruik van 
zijn netwerk van de heer Hilferink. Daarbij overhandigt hij hem ook een stoffelijk blijk van 
waardering. Tot slot verwelkomt hij mevrouw Bakker achter de bestuurstafel. 
Ook de secretaris, de heer Streng, is volgens rooster aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar 
gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten. Hij wordt bij acclamatie herkozen. 
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12. Wedstrijd- en Competitiereglement (WCR) 
De TC heeft geen voorstellen tot wijziging. Van de heer Tuurenhout is een voorstel ontvangen 
om te zorgen dat een paar slechts kan promoveren indien het tenminste driemaal aan een 
competitieronde heeft deelgenomen. De heer Munneke merkt op dat het WCR er op gericht is 
om aanwezigheid te bevorderen, en dat daarom tien jaar geleden de nu voorgestelde regel 
juist is afgeschaft. De heer Haak voegt daaraan toe dat enige jaren geleden het WCR zodanig 
is aangepast, dat sprake is van een aflopende maximumscore bij afwezigheid. Promotie is 
hierdoor mogelijk, maar slechts bij uitzonderlijk goede resultaten. De heer Tuurenhout geeft 
daarop aan dat zijn voorstel niet in stemming behoeft te worden gebracht. 

 
13. Bespreking bestuursbeleid 
Het bestuur heeft vorig jaar in het stuk bestuursbeleid 2017-2021 uiteen gezet hoe zij de 
ontwikkeling van de vereniging in de komende jaren ziet. In hoofdlijnen komt dat neer op 
voortzetting van het bestaande beleid. PBC behoudt de laatste jaren – met wat fluctuaties – 
een stabiel ledental. In dat verband wijst de voorzitter ook op de ca. 35 vrijwilligers die zich 
voor de andere leden en de club inspannen. 
De voorzitter geeft vervolgens voor ‘Huisvesting’ het woord aan de secretaris, die toelicht dat 
in het afgelopen jaar weer een aantal verbeteringen is aangebracht. Zo is er – door actieve 
bemoeienis van het bestuur – een AED geplaatst, en zijn de herentoiletten opgeknapt. 
Tegelijkertijd heeft de R.K. Kerk, eigenaar van het Parochiehuis, in het eerste kwartaal van het 
afgelopen jaar aangegeven om het Parochiehuis te willen verkopen. Het bestuur heeft diverse 
acties ondernomen en doet dat nog steeds. Zo is het in gesprek met vertegenwoordigers van 
het kerkbestuur, met de pachters, met de gemeente en met raadsleden. 
Daarop vraagt de heer Munneke of er bij de bar een prijslijst kan komen. De voorzitter geeft 
aan dat het bestuur dit reeds met de uitbaters besproken hebben, maar dat die daar niet toe 
over willen gaan. De heer Baan meent zelfs dat dit verplicht is. 
Bij het onderdeel “Werving en Opleiding” licht de voorzitter van de TC toe dat er voor 2018 
diverse cursussen zijn voorzien, voor spelers van alle sterkten. Er wordt een bijdrage aan het 
inschrijfgeld geleverd voor de al lopende TOP-cursus van het district voor divisie- en 
hoofdklassespelers; in het voorjaar wordt een cursus voor halgevorderden georganiseerd; en 
vanaf september wordt bij voldoende belangstelling weer een cursus Startersbridge 
gehouden. Naar aanleiding van een namens de heer van Adrichem gestelde vraag over de 
kosten van de TOP-cursus voegt de voorzitter van de TC nog toe dat het beleid er op gericht 
is om het spelniveau op alle fronten te verbeteren om zodoende ook de uitstraling van PBC te 
handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren, en dat daarom naar de mening van het 
bestuur sprake is van een verantwoorde investering. 
 
14. Rondvraag 
De heer en mevrouw van der Last hebben schriftelijk aandacht gevraagd voor de lage 
temperatuur in de speelzaal. Besproken wordt dat er een nieuwe, op afstand bedienbare 
thermostaat geïnstalleerd is, die echter niet altijd tijdig geactiveerd lijkt te worden. Bovendien 
is deze op een relatief warm punt in de zaal aangebracht. De voorzitter geeft aan dat het punt 
van het echtpaar van der Last de aandacht van het bestuur heeft en met de uitbaters 
besproken zal worden. 
De heer van den Beukel merkt op dat het bestuur nog geen aandacht heeft besteed aan het 
issue ‘hoffelijkheid’. De voorzitter geeft aan dat het nadrukkelijk de bedoeling is om daarvoor 
permanent aandacht te vragen, zeker zodra er een signaal is dat het er aan tafel minder 
vriendelijk aan toe gaat. Gezellig en fatsoenlijk met elkaar omgaan is in dit verband het 
belangrijkste. 
 
15. Sluiting 
Voorzitter dankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en hun inbreng, en sluit om 21.15 uur 
de vergadering; en nodigt allen uit tot deelname aan de traditionele biedwedstrijd, ook ditmaal 
georganiseerd door de heer Kellenbach. 


