Verslag ALV DVAN dd. 3 april 2017
1. Opening van de vergadering door voorzitter Michel van Proosdij, de agenda
wordt vastgesteld.
2. Mededelingen:
a. Joke de Vegt afwezig met kennisgeving, vraagt aandacht voor haar
financiële verslag.
b. Michel van Proosdij doet de volgende mededelingen:
- We hebben een jaar achter de rug van consolidatie en gewenning.
- Alles draait redelijk met nog wat aanpassingen aan het gebouw.
- Schaakstad doet met veel activiteiten aan promotie.
- Bestaande activiteiten nemen toe.
- De zomerdrives lopen en nemen - naarmate de zomer vordert - toe.
- Het aantal leden van de bridgeclubs neemt af, oorzaak vergrijzing.
- Bij de schakers neemt de belangstelling juist toe, jeugdschaak en
OSBO activiteiten.
- Start bridgecursus met 30 personen bevordert nieuwe instroom en zal
het volgend seizoen voortgezet worden.
- Ook de Oefenclub is een goede aanvulling op de activiteiten van de
bestaande clubs.
- Er wordt door de materiaalcommissie hard gewerkt aan het gezamenlijk
gebruik van het bridgemateriaal. Dit zal binnenkort z’n beslag krijgen.
- Het bestuur heeft contact met het bestuur van het denksportcentrum in
Zuid. Voorzitter Huub Geelen werkt bij de gemeente en ziet de
maatschappelijke betrokkenheid als doel om gezamenlijk op te trekken.
- Promotie wordt gevoerd via mond-op-mond reclame en via de
plaatselijke en regionale weekbladen en de Stentor.
Daarnaast is er de website, die is voor iedereen toegankelijk. Daar
wordt hard aan gewerkt om die zo volledig mogelijk invulling te geven.
- Beursvloer – het bestuur heeft zich daar als team, goed voorbereid,
gepresenteerd. Dat heeft geresulteerd in een interview met geweldige
foto’s in het blad Eigen dat een zeer divers verspreidingsgebied
beslaat. Ook architectenbureau Witteveen heeft hier een kijkje
genomen en heeft ons een aantal adviezen gegeven om het interieur
wat meer “kleur” te geven en hier en daar wat verbeteringen aan te
brengen. In het algemeen waren ze enthousiast over de aankleding.
- Contact met de Ledenraad behoefde enige gewenning maar loopt nu
goed.
- Er is geen echt jaarplan, het beleidsplan en de visie zijn leidraad voor
het besturen van de denksportvereniging. Er zijn altijd verbeterpunten
waaraan gewerkt moet worden, zoals toiletten, verlichting, verwarming
(deze wordt centraal geregeld, onbevoegden dienen er af te blijven).
- De communicatie heeft altijd aandacht nodig, o.a. de website.
- Exploitatie van het gebouw: er is nog teveel ongebruikte ruimte, meer
activiteiten zijn zeer welkom. Een damclub is in de picture.
- Er wordt gewerkt aan het zomer bridgeprogramma.
3. Verslag vorige vergadering d.d. 14 maart 2016.
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Verzocht wordt dit verslag te voegen bij de uitnodiging voor deze vergadering,
verder goedgekeurd.
Financiën.
Arnold Dullaart, penningmeester DVAN, geeft een toelichting op zijn
exploitatie, balans en begroting. T.a.v. de Oefenclub moet gemeld worden dat
deze gelijkgetrokken zal worden aan de andere DVAN-activiteiten, gelijke
monniken gelijke kappen. Hierover zal met Joke de Vegt gesproken worden.
Hij meldt verder dat de inkoop anders/goedkoper is geregeld, de post voor de
beveiliging toont aan dat er te vaak vals alarm is. Dit heeft onze aandacht.
Uit de zaal komt de suggestie het vermogen te gelde te maken om te
voorkomen dat daar op enig moment negatieve rente over betaald moet gaan
worden. Denk in ieder geval eens na hoe dat zou kunnen.
€ 20.000.00 is de buffer voor de jaarrekening. Verder wordt er gesuggereerd
dat we meer aan pr moeten doen, meer activiteiten om meer mensen binnen
te halen. Het bestuur staat open voor suggesties.
Kascommissie: namens de Ledenraad heeft Reint de Bruin de kas
gecontroleerd. Hij spreekt z’n waardering uit voor de penningmeester en het
vele werk dat hij daar in stopt. Goedgekeurd! Het bestuur wordt hierover
geïnformeerd via de Ledenraad. De Ledenraad zal een nieuw kascommissielid
benoemen.
Stand van zaken t.a.v. de barvoorraad. De verhouding inkoop/verkoop is beter
geworden door slimmere/ voordeliger inkoop. Deels bij de Horesca, verder bij
de Jumbo en zelfs via internet.
Het kan voorkomen dat er een artikel even niet is, maar dat kan gebeuren. Als
er iets niet is dit meteen doorgeven aan barcoördinator Henk van Noort
h.vannoort@chello.nl of 0654768116. Per mail heeft de voorkeur!
Rondvraag: Willem Zuijdam vraagt naar: de barbriefjes, hiervoor gelden voor
alle clubs dezelfde richtlijnen. Dat geldt ook voor de bekostiging van het
bridgemateriaalgebruik. Behalve de computers, de kastjes en de printers, is
straks al het materiaal van DVAN (dat is inmiddels al het geval). Dat niet al het
materiaal gezamenlijk gebruikt gaat worden komt doordat ANRB de Parel met
een ander programma werkt, dat niet aangesloten is bij de NBB.
Voor de speciale drives wordt de DVAN licentie van de NBB gebruikt.

Secretaris DVAN,
13 juni 2017.

In de bijlage de namen van de aanwezigen.

