
 

 

Notulen ledenvergadering RBC d.d. 12.10.22 

Aanwezig: 45 leden 

Afwezig: 10 leden met kennis 

1. Opening/welkom door voorzitter 

Voorzitter, Albert van der Moolen, heet alle aanwezigen welkom. Memoreert het feit 

dat dit de eerste vergadering na het samengaan van beide verenigingen betreft.  

 

2. Verslag ledenvergadering 25 maart 2022  

Het verslag van de vergadering waarin tot samengaan van beide verenigingen is 

besloten, wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de secretaris. 

Peter (secretaris) merkt nog op dat er ook  notulen zijn opgemaakt van de 

ledenvergadering van de RBC (13 oktober 2021) vóór het samengaan met de MBC. 

Dit verslag is door hem niet meegestuurd met de stukken. 

 

3. Algemeen jaarverslag  

Voorzitter merkt op dat het verslag in beknopte vorm een overzicht geeft van de 

activiteiten van het afgelopen seizoen. Leden hebben geen vragen en/of op- of 

aanmerkingen. Ook dit verslag wordt met dank aan de secretaris vastgesteld en zal 

ook nog op de website worden geplaatst. 

 

4. Verslag kascommissie  

Peter Hendriks meldt namens de kascommissie (verder bestaande uit: Lientje Hetzel 

en Trijnie Herweijer) dat onze penningmeester, Gerrit Weijman, uitstekend werk 

heeft verricht. Alle bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Bestuur en 

penningmeester worden dan ook gedecharceerd. 

Volgend jaar bestaat de kascie uit: Lientje Hetzel, Trijnie Herweijer en Arnold Hissink. 

 

5. Financieel verslag 2021-2022 en begroting 2022 en voorstel tot aanpassing 

contributie 

 

Verhoging van de zaalhuur (verdubbeling t.o.v. voorgaande jaren t.g.v. de enorme 

gestegen energiekosten) maakt het noodzakelijk de contributie te verhogen tot: 

a. Enkelvoudig lidmaatschap: € 40 per jaar 

b. Dubbel lidmaatschap: € 72 per jaar 

De leden stemmen gaan unaniem akkoord met dit voorstel. 

 



Het financieel overzicht over de voorgaande jaren en de begroting voor het jaar 

2022/2023 is duidelijk. De toelichting die is meegestuurd volstaat. 

Wel stelt Joep Roumen de vraag of het wenselijk is om ook de komende jaren steeds 

€ 500 te reserveren om in 2026 het 50-jarig bestaan te kunnen vieren. Is het niet 

beter/meer passend om elk jaar iets extra’s  voor de leden te organiseren? Nu wordt 

er geld opzij gezet door leden die daar mogelijk zelf geen gebruik meer van kunnen 

maken. 

De voorzitter geeft aan de vraag en suggestie mee te nemen naar de bestuurstafel en 

daarna op dit item bij de leden terug te komen. 

Truus van Helvoort merkt op dat ze wel geïnformeerd wil worden over de uitkomst 

van een eventuele ledenraadpleging omdat dit bij een eerdere gelegenheid (hoe 

denken de leden over een eventuele vervroeging van het aanvangstijdstip van de 

woensdag) niet goed gebeurd zou zijn. De secretaris wijst betrokkene erop dat de 

leden hierover wel degelijk zijn geïnformeerd via een informatieve mail (zie: punt 2 

van de Korte Nieuwsbrief van 8 mei 2022 die per mail aan alle leden is verzonden). 

6. Aanvulling huishoudelijk reglement 

De leden gaan akkoord met het voorstel om in het huishoudelijk reglement vast te 

leggen dat de uitslagen van de zittingen en de competitie in het Achterhoek Nieuws 

en op de eigen website worden gepubliceerd. Op deze wijze wordt voorkomen dat 

we daarover aan de nieuwe leden toestemming moeten vragen.  

De volgende bepaling wordt toegevoegd 

Artikel 12 e 

De uitslag van de zittingen en de competitie worden gepubliceerd in het lokale 

weekblad. Daarbij worden de eerste 3 paren bij naam genoemd/vermeld. 

 

7. Dupliceermachine 

De voorzitter geeft aan dat er met de leverancier van de dupliceermachine op enig 

moment verschil van inzicht is ontstaan over aard en oorzaak van de storingen 

alsmede over de voorwaarden die zouden gelden om deze op te lossen. Hierdoor 

hebben we een paar maanden niet over een dupliceermachine kunnen beschikken. 

Het bestuur is blij dat we alsnog tot een oplossing zijn kunnen komen. Onze machine 

heeft een update ondergaan en is weer (tot tevredenheid) in gebruik genomen. De 

leden merken dit omdat de spelverdelingen niet meer op de zitting behoeven te 

worden ingegeven. De meerkosten van deze update zijn beperkt en kunnen binnen 

de begroting worden opgevangen. Een alternatief voor de huidige leverancier zou 

anders tot aanzienlijke meerkosten hebben geleid. 

 

8. Overige mededelingen 

a. Voor maandagzittingen gelden vanaf de start van dit seizoen de regelingen 

voor “beloning” van de hoogste score (muntjes)en behalen 7SA-slem (fles 

wijn) als al bij de woensdag werden toegepast. 

b. De leden wordt erop gewezen dat sinds 2 jaar er dit weer een Open Drive 

wordt georganiseerd, nl. op: vrijdag 11 november. 



Leden zijn hierover per mail geïnformeerd en kunnen zich per paar inschrijven 

(vol = vol; maximaal 84 deelnemers). 

 

9. Rondvraag 

a. Ria Roumen vraagt de tafels op maandagmiddag wat verder uit elkaar te 

plaatsen. De wedstrijdleider zal daarop toezien. 

b. Fedde Sikkema vraagt zich af of de bijdrage voor deelname aan de drive (€ 10 

p.p.) niet verhoogd moet worden. De contributie stijgt immers ook met ruim 

30%. Onze penningmeester merkt op dat deze bijdrage is verhoogd (eerder € 

8,50 p.p.) en dat het streven van de club is om circa € 250 voor de clubkas 

over te houden aan de organisatie van een drive. Met de Tapperij zijn goede 

afspraken gemaakt over de kosten van de verstrekkingen (koffie, hapje, snack 

na afloop) waardoor de financiële doelstelling bij een inschrijfgeld van € 10 

kan worden behaald. 

10. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter stipt om 19:30 uur de vergadering. 

 


