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Verslag van de ALV van 20 mei 2009 
  
Aanwezig de verenigingen: Berkel en Rodenrijs ( Roland van Ommen), Beter Zicht ( Leon 
Bosch, De Brede Lee ( Peter den Breejen), DBC ( John van der Meij), De Gaech ( Piet van 
Geest), De Gehaktmolen ( Gert Olsder), Gisolf ( Ine van Moorsel en Peter Bommele), ’s-
Gravenaas ( Margreet Buisman en Truus de Rover), Kontrakt ( Frans Groen), Maassluis ( 
Jopie van de Weteringh, Remi de Ruijter en Hans Leyendekkers ), Monsterscore ( Lenie 
Otten en Koos van Paassen), Multi Bridge ( Anita Egberts), Nootdorpse BC ( Fred Tijssen en 
Riny Tijssen), ODD ( Willem Zijderveld ), Prometheus ( Eric Winkel en Milton Russel ), 
Pijnackerse BC ( Jan Tuinder ),  Sans Stress ( Marjo van der Wel en Eric Rosendaal ), 
Sweet Lake Bridgers ( Piet Verreck ), Westlandse BC ( Peter Hubers en Geert 
Groenewegen). 
Verder de ereleden Andries de Graaf en Henk van Dam en de bestuursleden Jan van der 
Meulen, Loes van Berkel, Bert van de Mosselaar, Klaas Munneke en Jac Remmen. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen Alert, Bleiswijk,B.O.V., Goudsmit 
’91, De Overslag, De Sprinter en Wateringen en van de ereleden Lia Stolk, Pieter 
Bussemaker en Frits Kellenbach. 
 
1.Opening 
Om 20 uur opent de voorzitter de vergadering en hij bedankt de aanwezigen voor hun grote 
opkomst. In het bijzonder verwelkomt hij het bestuur van de ABV Maassluis als nieuwe grote 
vereniging binnen het district. Met de agenda wordt ingestemd. 
2.Verslag van de ALV van 22 november 2008  
Op verzoek van Fred Tijssen wordt de tekst onder punt 9 achter zijn naam als volgt 
gewijzigd: “geeft aan dat de genoemde activiteiten ontplooid kunnen worden door een van de 
leden die journalist is.”. 
Voor het overige geeft het verslag geen aanleiding tot opmerkingen. 
3.Ingekomen stukken en mededelingen  
De secretaris meldt dat van de NBB ontvangen is een advies van ATOS Consulting over de 
toekomst van de NBB. Dit advies zal aan de orde komen bij punt 12 van de agenda. 
Verder maakt de secretaris melding van een aantal brieven tussen de NBB, de ABV 
Maassluis en het district Delft die uiteindelijk geleid hebben tot de toetreding van de ABV 
Maassluis tot het district Delft. 
4.Actiepuntenlijst. 
Alle punten op deze lijst zijn afgehandeld behalve het punt besturendrive. De voorzitter zal 
hierop terugkomen bij punt 6 van de agenda. 
5.Nieuwe competitievormen  
Ad van der Kommer, de bedenker van de ideeën achter Idefix, geeft een zeer boeiend en 
bevlogen verhaal over de vereniging Idefix uit Leiden. Enkele belangrijke punten uit zijn 
verhaal zijn de volgende. Flexibiliteit is de basis voor het succes, zowel wat betreft het aantal 
te spelen ronden als wat betreft de opkomstplicht en de promotie- en degradatieregeling. 
Een belangrijk punt is ook het spelen met vooraf gedupliceerde spellen. 
De vereniging telt niet echt veel meer jonge leden dan andere verenigingen. Wel zit de groei 
er nog steeds flink in. 
De gekozen formules vormen wel een extra belasting voor de wedstrijdleiding. Nodig zijn 
ingewerkte wedstrijdleiders en relatief veel kader. 
De presentatie van van der Kommer is bij dit verslag gevoegd. Meer informatie is ook te 
vinden op www.idefix-bridge.nl. 
6.Kalender 2009-2010; 8.Competities; 9.Clubleiderscursussen 
De DKL licht deze kalender toe waarbij hij tevens terugblikt op het lopende seizoen. 
Dit jaar was er een CLB cursus en de bedoeling is om komend jaar een CLA cursus te 
houden, op woensdag in De Lier en op maandag in Pijnacker.  
De GP competitie in januari telde dit jaar een deelname van 38 paren, hopelijk hebben we 
het komend jaar een volle zaal. De OP competitie werd gespeeld in Pijnacker waar 50 paren 
in drie klassen de strijd aanbonden. Ook hier mikken we het komend jaar op een volle zaal. 
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De viertallen telden met 105 viertallen een iets kleinere deelname dan vorig jaar. 
Voor de slotwedstrijd om het kampioenschap per klasse werd weinig animo getoond. Zo’n 
slotwedstrijd zal het komend jaar dus niet meer gehouden worden. 
Het regionaal viertallen in het Westland zal komend jaar wel een vervolg krijgen. Samen met 
de Westlandse verenigingen wil de DKL proberen om hier iets moois van te maken.Actie 
De door het opheffen van ZBC-Zia in de hoofdklasse vrijkomende plaats is toegewezen aan 
De Gehaktmolen gezien de bewezen kwaliteiten van de spelers die deze plaats zullen gaan 
innemen. 
De DKL meldt dat het district weer prijzen voor de zomerdrives beschikbaar wil stellen 
volgens het bij het lustrum gehanteerde recept onder voorwaarde dat de verenigingen dit 
leuk vinden. De vergadering geeft aan dit zeker op prijs te stellen. 
Het thuisviertallen is helaas evenals in Utrecht geen groot succes geworden. Een beperkt 
aantal viertallen heeft weliswaar leuk gespeeld maar we hadden op een groter aantal 
gerekend. 
Fred Tijssen geeft aan dat men in Nootdorp dit fenomeen kent en dat we wellicht meer 
publiciteit hadden moeten geven. 
De voorzitter geeft aan dat het district dit onderwerp liever niet wil opgeven. Op de vraag van 
de voorzitter of er nog suggesties zijn om het thuis viertallen het komend jaar succesvoller te 
doen zijn komen geen concrete reacties. Wel merkt Jan Tuinder op dat we de voordelen van 
het thuis viertallen nog meer zullen moeten benadrukken. Henk van Dam merkt op dat over 
het algemeen de paren wedstrijden populairder zijn dan het viertallen en dat het thuis 
bridgen in Pijnacker sterke concurrentie ondervindt van het succesvolle koffertjes bridge. 
De DKL noemt als optie die hij nog niet voldoende heeft uitgewerkt het houden van 
bekerwedstrijden met handicap of in verschillende klassen binnen het district. 
Vervolgens zet hij uiteen hoe het nieuwe MP systeem zal gaan werken. 
Op de vraag van Jan Tuinder of dit de verenigingen meer geld zal gaan kosten antwoordt hij 
ontkennend.  
Peter Bommele vraagt zich af of dit is wat de clubbridger wil en of dit spoort met het ATOS 
verhaal. 
Gert Olsder complimenteert de DKL met de gang van zaken in het lopende jaar en de 
plannen voor het komende jaar. 
Fred Tijssen vraagt wat de financiële consequenties zijn van de plannen van de NBB en pleit 
voor kostenneutraliteit op langere termijn. 
De voorzitter antwoordt dat de toezegging is gedaan dat de afdracht de komende jaren € 20 
blijft. 
Andries de Graaf vraagt waarom in de kalender op 20 november een ALV onder voorbehoud 
staat. 
De voorzitter memoreert dat de vorige ALV gesproken is over de mogelijkheid om met de 
besturen iets gezelligs te doen. Een idee was om rond 17 uur een korte vergadering te 
hebben, daarna een buffet en vervolgens een besturendrive. Voor de reacties op dit idee 
verwijst hij naar het verslag van de vorige ALV. 
De voorzitter is van mening dat op één dag zowel vergaderen als een besturendrive te lang 
gaat duren. Hij wil graag voor en met de bestuurders iets leuks doen op een moment in de 
kalender dat daar ruimte voor is. We zouden b.v. drie ronden kunnen bridgen, dan een buffet 
en vervolgens weer drie ronden bridgen. Het zou daarbij mooi zijn wanneer alle verenigingen 
mee doen. Zoiets zal al snel € 2000 gaan kosten en het is duidelijk dat dit niet elk jaar zonder 
meer uit het budget kan. Het zou echter wel kunnen wanneer de verenigingen wat bijdragen. 
De voorzitter vraagt de vergadering wat men vindt van zo’n besturendrive los van de ALV 
met een bijdrage van de verenigingen van € 20 per paar. Omdat een ruime meerderheid van 
de vergadering hier voor blijkt te zijn zegt de voorzitter toe dit in het voorjaar te organiseren. 
Actie 
7.Kaderbijeenkomsten 
Het bij dit agendapunt gevoegde programma geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
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10.Toekomstdrive 
Op zaterdag 16 mei is in De Lier de Toekomstdrive gehouden. De vice- voorzitter had voor 
deze locatie gekozen omdat er in het Westland de meeste cursisten waren en dus potentiële 
deelnemers aan de Toekomstdrive. Helaas kwamen deze Westlandse cursisten niet 
opdagen. De 17 paren die een gezellige drive speelden kwamen grotendeels uit andere 
regio’s, met name Zoetermeer. De vice voorzitter vraagt allen, verenigingen en 
bridgeleraren, om de cursisten het volgend jaar met nog meer nadruk te wijzen op de 
Toekomstdrive. Deze zal in 2010 gehouden worden op 24 april. 
Peter Bommele wil ook graag dat de verenigingen betrokken worden bij de Toekomstdrive. 
De vice-voorzitter meldt dat zij ook dit jaar reeds alle verenigingen hiervoor heeft 
aangeschreven. 
11.Spelpeilverbeteringscursus  
De vice-voorzitter meldt dat de NBB alle ondersteuning heeft gestopt. Het cursusmateriaal is 
echter nog wel beschikbaar en wanneer hier animo voor bestaat wil zij bekijken of er een 
cursus te organiseren valt. De kosten hiervan zullen dan wel wat hoger zijn dan in het 
verleden. Actie 
12.Voorbespreking ALV NBB van 6 juni 2009  
De voorzitter loopt door de agenda van deze ALV en wijst op het door het districtsbestuur 
gegeven commentaar. 
Peter Hubers merkt op een Bondsraad heel normaal te vinden voor een sportbond. 
De voorzitter geeft aan dit ook te vinden maar dan wel een Bondsraad met een goede 
invulling. Nu is het een doublure van de ALV. Het enige controlerende orgaan is de ALV en 
de Bondsraad zou een adviesorgaan moeten zijn. Hierin moeten mensen zitten met kennis 
van zaken, mensen die van de hoed en de rand weten. Dit kunnen gewone leden zijn, b.v. 
een tiental mensen die op basis van een profiel gevraagd worden. 
Piet Verreck merkt op dat in de huidige situatie de voorzitter als lid van de ALV én de 
Bondsraad met een twee petten probleem zit. 
De voorzitter beaamt dit en zegt juist daarom deze ontvlechting te willen. 
Met betrekking tot het ATOS verhaal merkt de voorzitter op dat de NBB zich er van bewust 
lijkt te zijn dat waar de aandacht in het verleden vooral op de wedstrijdbridger was gericht 
deze nu meer op de clubbridger zal moeten worden gericht. 
Peter Bommele vraagt of er nog wat wordt gedaan aan de 1100 niet aangesloten 
verenigingen. 
De voorzitter antwoordt dat een van de belangrijkste punten van Kansen Verzilveren is het 
binnen halen van een deel van de 600.000 niet aangesloten bridgers. 
Peter Hubers merkt op dat uit de enquête naar voren zou zijn gekomen dat het gemiddelde 
clublid in Nederland vindt dat de bestuurders niet weten wat bij hem leeft. Hij is benieuwd 
naar de precieze uitkomst van deze enquête maar de voorzitter zegt deze ook niet te 
hebben. 
13.Rondvraag  
Piet Verreck vraagt wat het bestuur verwacht dat er met het ATOS rapport zal gebeuren. 
De voorzitter geeft aan dat hierover pas in het najaar besluiten mogen worden verwacht. 
Als laatste spreker complimenteert Andries de Graaf het bestuur en de deelnemers aan de 
vergadering. Dit omdat hij in lange tijd niet zo’n boeiende vergadering heeft meegemaakt als 
die van vandaag. 
14.Sluiting  
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan allen voor hun 
aanwezigheid en de geleverde inbreng. 
  


