
 
Verslag Algemene Ledenvergadering KRAS op maandag 29 augustus 2022 
 
 
Er waren 55 à 60 leden aanwezig, we hadden 7 afmeldingen gekregen. 
 

1. Rob opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

- KRAS heeft 60 nieuwe kaartspellen gekregen van Olsthoorn Makelaars, met 
hartelijk dank daarvoor gaan we er in het nieuwe seizoen fijn gebruik van maken. 

- De Delftse bridgeclubs organiseren weer een bridgecursus, zie hiervoor de folder 
op onze website www.bridgeclubkras.nl  (onder Nieuws). 

- In de vorige mail die u van ons kreeg stond een oproep voor koffieschenkers. 
Helaas stond daarbij een oud telefoonnummer van Cok van Paassen.  
Het moet zijn 06 5174 8890 

- Ineke van Paassen van ‘Lief & Leed’ vraagt de leden om het aan haar door te 
geven als ze iemand kennen die aandacht verdient, bv wegens ziekte. 
Haar telefoonnummer is 015 256 1407 

3. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2022 is goedgekeurd. 
Met dank aan Annet voor het maken van de notulen. 

4. Afgelopen kwartaal 
- Zomerbridge soms mager bezocht, was vaak erg warm, liep de laatste weken weer 
beter. 
- Wijzigingen in het ledental: sinds de vorige ALV zijn twee leden overleden, Ans van 
Leeuwen en Jos van Marrewijk. Er hebben zich 5 leden afgemeld en 6 nieuwe leden 
aangemeld. KRAS heeft nu 142 leden. 

5. Stichting Welzijn Midden Delfland heeft nog steeds geen definitieve oplossing voor 
het betalen van koffie/zaalhuur geregeld. We weten nu wel hoe het zal worden: er 
komt een kastje, waar iedereen die komt bridgen zijn/haar pasje voor houdt, dan 
wordt er automatisch € 3,00 overgemaakt rechtstreeks naar SWMB. Kras zit daar niet 
meer tussen. De weken dat het kastje er nog niet is, blijven we nog turven en 
daarover stuurt Hannie nog een rekening. 
Dus voortaan uw betaalpas meenemen naar het bridgen. 

6. Maandagavond 5, dinsdagavond 6 en donderdagmorgen 8 september start het 
competitiespelen. De maandagavond en de dinsdagavond zitten vol, op 
donderdagmorgen is nog plaats voor 6 paren. U kunt zich aanmelden: 
-Als invaller voor de maandagavond bij Koos Bentvelsen, tel. 015 2615 835 
-Als invaller voor de dinsdagavond bij Aad van Paassen, tel. 06 51 222 041 
-Als speler en/of invaller voor donderdagmorgen bij Theo van Marrewijk, tel. 015 
2132 358 

7. Vrijwilligers gezocht binnen KRAS: 
Koffieschenkers: de oproep om het grote tekort op de dinsdagavond op te vullen 
heeft gevolgen: Ludie heeft zich al bij Cok aangemeld, kan het alleen doen, Hans en 
Ineke willen het  1x per maand (en de eerste keer instructie), Joke van Mierlo meldt 
zich aan en Jaap van Lierop.  
Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent: aanmelden bij 
Cok van Paassen, tel. 06 5174 8890 

http://www.bridgeclubkras.nl/


Helpen spelleiders: Cock van Ruijven komt op maandagavond eerder om Koos te 
helpen bij klaarzetten tafels en als portier. 
Op alle speeldagen is hulp bij het klaarzetten van harte welkom (en ook bij het 
opruimen). 
Wie heeft belangstelling om ingewerkt te worden als spelleider? 
Kaarten vervangen en schoonmaken:  
Op korte termijn worden oude kaarten vervangen door nieuwe. Aanmelding van 
Hedwig, Annelies, Tiny en Beb.  Bestuur neemt contact op om een dagdeel af te 
spreken. 
 

8. Rondvraag 
- Ada van Vondelen: Delftse bridgeclubs staan geregeld in het  nieuws, zou KRAS ook 
niet wat meer reclame kunnen maken? Toevallig hebben Rob en Koos samen een 
interview gehad van Gemma van Winden-Tetteroo. Komt waarschijnlijk komend 
weekend in de plaatselijke krant. 
- Wim van Adrichem: Wil graag dat de speelborden zo op tafel liggen dat Noord naar 
het noorden wijst. Tweede vraag: is het betalen van de €3 niet te koppelen aan de 
uitslaglijst? Kan niet. 
- Cock van Ruijven: er worden geen wedstrijdbekers meer uitgereikt, maar waar zijn 
de bekers gebleven? Sommige bij Koos, wie nog in bezet heeft wordt gevraagd deze 
in te leveren. 

9. Rob sluit de vergadering 
Aansluitend blijven 2 keer 12 paren bridgen. 
 
 

 


