
 

CONCEPT 
 
Algemene Ledenvergadering Bridgeclub Zutphen 
Datum    : 26 april 2022 – 19.00 uur 
Aanwezig   : 32 leden 
Afwezig met kennisgeving : 10 leden 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
In het bijzonder lid van verdienste Will Ruijs. 
Wat fijn dat we weer op locatie kunnen vergaderen; dit is de uitgestelde ledenvergadering 
van november 2021. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
We kijken terug op een geslaagd Jubileumfeest en een succesvolle Horecadrive. 
Eri bedankt iedereen van de organisatie die zich hiervoor heeft ingezet. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Notulen 23 november 2020 
De notulen zijn akkoord. 
Stef merkt op dat er bij de datum van de notulen geen jaartal is vermeld; dit zal worden aangepast   
 
4. Jaarverslag van de secretaris 
Door corona zijn er weinig activiteiten geweest. Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt 
goedgekeurd. 
 
5. Financieel verslag van de penningmeester 
Jeanne licht het financieel verslag toe. 
De opslag voor de consumpties is komen te vervallen, dit is opgenomen in de huur van AZC. 
Met ingang van 1 januari dit jaar zijn wij verplicht BTW af te dragen,  
(21% btw over o.a. contributie en inschrijfgelden). 
 
6. Verslag kascommissie 
Jeanette Altena en Stef van Vliet hebben de kascontrole gedaan. 
De penningmeester krijgt een compliment voor haar inzet. 
De ALV verleent de penningmeester en het bestuur decharge. 
 
7. Bestuursformatie 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur. 
Eri Willeumier blijft voorzitter voor de komende 3 jaren. 
 
8. Goedkeuring wedstrijdkalender 2022-2023 
Er zijn geen opmerkingen. 
 



9. Wijzigen Statuten, Huishoudelijk Reglement en Wedstrijdreglement    
De statuten moeten aangepast worden volgens de nieuwe wetgeving. 
Jan geeft een toelichting. Hier zal een extra vergadering voor komen. 
Het Huishoudelijk Reglement en Wedstrijdreglement worden goedgekeurd. 
 
10. Contributie 2022-2023 
De contributie wordt verhoogd met 3 euro en gaat naar 70 euro voor één speelmoment.  
 
11. Vaststelling begroting voor het seizoen 2021-2022 
Deze wordt goedgekeurd. 
 
12. Benoeming kascommissie 
Jeanette Altena en Just de Wijs. Pia Wissel als reserve. 
 
13. Rondvraag 
Jan van Eck spreekt zijn voorkeur uit om op de dinsdag in de A-lijn voor 7 speelrondes van 4 spellen 
te kiezen in plaats van de huidige 6 speelrondes van 5 spellen. 
De Technische Commissie zal met een reactie komen. 
Ans van der Ham en Wil Ruijs geven het bestuur een compliment voor hun inzet. 
   
14. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit om 19.23 uur de vergadering. 


