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CONCEPT 

Kort Verslag van de ALV van 24 april 2019 

Aanwezig waren de verenigingen: BC ’s Gravenaas (Wim Emmerik en Mieke van 
Dijk) , BC Gisolf (Peter Bommele), BC Holy (Rien Klink en Paul Huizenga), BC No 
Smoke (Ton Endhoven en Hans Zuijderwijk) , BC Sans Stress ((Marjo v.d. Wel en 
Asrid Fibbe), Kontrakt (Leo Knoester), BC Wateringen (Koos van Mierlo), Delftse BC 
(Henk den Boer), Pijnackerse BC (Wim Meijer),  Sweet Lake Bridgers (Elly Stevens 
en Corrie Sikkema), WBC (Theo Zwinkels en Paul Zuiderwjk) en Hoekse BC (Klaas 
Valstar)  

NBB: Gijs v.d. Scheer (directeur)  

Verder waren aanwezig de bestuursleden Hans Nijssen, Aad Noort en Kees van 
Leeuwen.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen:  BC de Brede Lee, BV 
de Sprinter, BC Vijfsluizen, BC Troef Inn, BC Multibridge, NRBV Beter Zicht, BC 
Maasland en BC Vlaardingen alsmede van de ereleden Lia Stolk, Pieter 
Bussemaker, H. van Dam, Frits Kellenbach en Jan van der Meulen en Klaas 
Munneke (bestuurslid).  

1.Opening  

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom met een speciaal 
woord van welkom aan Gijs van der Scheer, directeur van de NBB.  De agenda voor 
deze vergadering wordt vastgesteld overeenkomstig het concept.  

2.Verslag van de vergadering van 10 november 2018 . 

Het verslag wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.  

3.Ingekomen stukken en mededelingen  

De voorzitter maakt melding van de voorgenomen verhuizing van de verenigingen 
Pijnackerse BC en Multibridge naar een voormalig uitvaartcentrum in Pijnacker, 
welke in de komende maanden gaat plaatsvinden. Ook noemt hij het initiatief van de 
ODD om de jeugd te enthousiasmeren voor het bridgen.  
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Overige stukken ter kennisname c.q. komt aan de orde bij de inleiding van Gijs van 
der Scheer : 

-correspondentie NBB aanbeveling positie district 

-correspondentie contributie NBB (actie uit de vorige ALV-vergadering) 

4 Status actiepunten lijst. 

De actiepunten lijst geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

5 Protest commissie herbenoeming lid commissie 

Het bestuur stelt voor Roland van Ommen opnieuw te benoemen als lid van deze 
commissie voor een periode van 3 jaar. De vergadering stemt hiermee in. 

6 Bestuur:  vacature onderwijs adviseur, nieuwe DKL voor de organisatie van 

parenwedstrijden. 

We hebben nog steeds geen kandidaten kunnen vinden aldus Hans.  Deze situatie is 
al jaren niet veranderd. Spreker doet nogmaals een dringend beroep aan de 
vergadering om met kandidaten te komen. 

7 Regio overleg bijeenkomst regio Zuid. 

Een inventarisatie vooraf gaf aan dat er te weinig belangstelling was voor dit overleg, 
de vergadering is daarom afgeblazen.  

8 Nieuw Beleidsplan. 

De secretaris geeft een toelichting aan de hand van een presentatie. Een aantal 
opmerkingen: 

-de werving van nieuwe leden wordt alom van groot belang geacht. Diverse 
verenigingen informeren naar de mogelijkheden wat een financiële bijdrage vanuit 
het district. De penningmeester geeft aan dat op basis van het beleidsplan een 
voorstel voor een financiële bijdrage ten behoeve van  die diverse activiteiten zal 
worden opgesteld en op de agenda van de volgende ALV zal komen (actie) 

-de financiële bijdrage vanuit het district voor het volgen van de diverse cursussen is 
succesvol geweest. Deze lijn moet in het nieuwe beleidsplan worden doorgetrokken.  

-diverse verenigingen spreken hun zorg uit over de zgn. grijze verenigingen. Wat is 
de meerwaarde van onze verenigingen ten opzichte van deze verenigingen vragen 
zij zich af. Het zal een uitdaging blijven voor de NBB  en de aangesloten 
verenigingen om deze meerwaarde gestalte te doen geven aldus Gijs v.d. Scheer. 
Toch zijn er voldoende mogelijkheden aldus spreker, zoals het geven van cursussen 
en professionele begeleiding tijdens wedstrijden. 

-ook de huisvesting van onze verenigingen vormt een steeds groter probleem. In 
sommige gemeenten komt steeds minder ruimte beschikbaar en als deze ruimte 
beschikbaar is worden de huren alleen maar hoger.  
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De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng in het plan. Er zal binnenkort 
een herzien beleidsplan naar de verenigingen worden gestuurd waarna vaststelling 
van het beleidsplan in de komende ALV van november volgt. (actie) 

Organisatie NBB door Gijs van der Scheer , directeur.  

Gijs van der Scheer dankt het district voor de uitnodiging op de ALV om iets over de 
ontwikkelingen van het bridgen in het algemeen en de NBB in het bijzonder te 
vertellen. Spreker geeft allereerst een toelichting op de laatste tariefsverhoging van 
een euro per lid. Bij de stukken van de ALV  is een overzicht over de laatste jaren 
bijgevoegd. Daaruit blijkt dat veel van de stijging van de kosten is opgevangen door 
inkomsten elders. De NBB  is erin geslaagd om het rekenprogramma verder 
uitbouwen tot een goed werkend en een eenvoudig te bedienen systeem waarbij 
spelers snel inzicht kunnen krijgen in de behaalde resultaten en hun prestaties in 
vergelijking met andere bridgers. Op de opmerking van enkele verenigingen dat veel 
grijze clubs gebruikmaken van een afgeleide van deze programma’s geeft spreker 
aan dat dit een gegeven is. De NBB hanteert strenge sancties indien vastgesteld 
wordt dat de vereniging fraude pleegt met het rekenprogramma.  

Het bridgen is te beschouwen als een markt. Er zijn honderdduizenden bridgers 
actief in Nederland waarvan er ca 100.000 lid zijn van de NBB. Daarnaast zijn naar 
schatting 70 000 actief in de zogenaamde grijze clubs. Het is voor de NBB een 
uitdaging om de zgn. thuisbridgers geïnteresseerd te krijgen voor het bridgen in 
clubverband.  De beoogde doelgroep bestaat uit mensen op leeftijd. Verder zijn deze 
veelal gepensioneerd en voelen zich soms eenzaam. Gemeente moeten door ons 
worden aangespoord om deze mensen weer actief te krijgen om buitenshuis te gaan 
bridgen. Wij moeten als bridge verenigingen daarop inspelen. De NBB  gaat 
komende maand de gemeente schriftelijk benaderen   om de mogelijkheden van het 
bridgen onder de aandacht brengen bij de bewoners. Alle clubs krijgen een afschrift 
van deze brief. Concreet vraagt NBB  aan de gemeente om mensen in de senioren 
leeftijd de mogelijkheden van bridgen in verenigingsverband onder de aandacht te 
brengen. Eventuele problemen met privacyregels zijn daarbij niet meer aan de orde. 
Spreker roept de verenigingen op om zoveel mogelijk samen te werken om deze 
doelgroep te bereiken en zich kenbaar te maken aan de betrokken gemeenten. 
Daarmee wordt de werving van potentieel nieuwe leden effectiever. Dit onderdeel 
zou in het beleidsplan van het district meer aandacht moeten krijgen aldus spreker. 
De hoge drempel welke nieuwe leden ervaren bij toetreding van vereniging behoeft 
veel aandacht bij de verenigingen. Nieuwe spelers moeten zich snel mogelijk thuis 
voelen bij de club. Het moet zo snel mogelijk hun club worden. 

We moeten meer gebruikmaken van de communicatie via de sociale media aldus 
spreker. De NBB is hiermee aan de slag gegaan en verenigingen zouden dit 
voorbeeld moeten volgen. De NBB  wil hierbij behulpzaam zijn. In het beleidsplan 
van het district wordt het inschakelen voor sociale media ook genoemd, dit punt zal 
verder moeten worden uitgewerkt.   

Het bridgeblad blijft populair onder de leden, niettemin stijgen de kosten, mogelijk zal 
de verschijningsfrequentie van het blad iets worden verlaagd aldus spreker.  
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Hans dankt Gijs voor de uitgebreide uiteenzetting van de activiteiten van de NBB en 
overhandigt hem onder applaus van de aanwezigen een attentie.  

 

10-11 plannen DKL de kalender. 

Hans geeft een korte uiteenzetting van de voorgenomen activiteiten en de kalender. 
De lente drive is vanwege organisatieproblemen dit jaar afgeblazen. Hij verwacht dat 
de draad volgend jaar weer zal worden opgepakt. De vergadering heeft verder geen 
opmerkingen over de plannen.  

12 Begroting 2019-2020  

Aad Noort geeft een toelichting. De post extra gelden ten behoeve van het volgen 
van cursussen is een groot succes geworden. Daarom is voor het  komende jaar een 
soortgelijke post in de begroting opgenomen. Dit bedrag komt ten laste van de 
reserves van het district. 

Tevens vraagt de penningmeester om voor de organisatie van het derde Buskruit 
toernooi een tekort als promotiekosten voor haar rekening te nemen. Een argument 
hierbij is dat tot onze vreugde veel viertallen vanuit het district hebben meegedaan.  
De vergadering stemt in met deze begroting voor het komende seizoen.  

13 Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

14 Sluiting 

Hans sluit om ca 22.10 uur de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen 
voor hun inbreng. Er is gelegenheid om voor een drankje en er is gelegenheid om 
onderling bij te praten 

 

 

 


