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Ad 2) Verslag van de ALV van 20 mei 2015 

Aanwezig de verenigingen: BC ’s-Gravenaas ( Aleid Hermsen en R Reijgersberg), 

Berkel en Rodenrijs (Roland van Ommen), BC de Vijfsluizen (A Zijdenbos), BC Gisolf 

(Peter Bommele) BC Holy ( Aad van Rijsewijk), BC Multi Bridge (Bert v.d.Mosselaar) 

BC No Smoke (Koos Grootscholten en Jeanneke Smit) BC Rijnmond ( Jan Lesschen 

en Waldemar Pankiw), BC Troef Inn ( Marion Bakker en Nico de Vries), BC Tuinen 

en Akkers (Peter de Block en Inger Jautze), BC Vlaardingen (Willem Both en Henk 

Donkersloot), Bleiswijkse BC (Harry de Grooth, Fred Koster en Ineke Veen), De 

Gaech (Piet van Geest) DBC ( Henk den Boer), Nootdorpse BC (Piet Smit), PBC 

(Pieter Hilferink, BC Schiedam ’59 (Rene Vielvoije en Miriam Redeke).  

Verder waren aanwezig Marcel Mol (NBB) en de bestuursleden Jan van der Meulen, 

Klaas Munneke, Hans Nijssen  en Kees van Leeuwen.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen ABV Maassluis, BC de 

Brede Lee, De Sprinter, BC Goudsmit, BC Kontrakt,  BC Maasland, BC Prometheus, 

BC Sans Stress, BC Spijkenisse, BC de Overslag, Bridgeclub Zoetermeer, BC Sweet 

Lake Bridgers, Gezelligheid troef!, MBC de Haven, Beter Zicht, Oefenclub 2 B Home,  

alsmede van alle ereleden.                                                                                            

1.Opening  

De voorzitter opent de vergadering met een speciaal woord van welkom aan Marcel 

Mol van het bestuur van de NBB. Marcel Mol geeft desgevraagd aan dat het 

onderhouden van de contacten met leden en verenigingen prioriteit bij de NBB heeft. 

Het NBB bestuur bezoekt district vergaderingen om de sfeer te proeven, te luisteren 

naar de discussies en zo nodig wensen vanuit de vergadering mee te nemen naar 

het bestuur. Hij merkt op dat de ALV’s van dit district een goede opkomst hebben en 

een goede discussie, welke in een constructieve sfeer worden gevoerd.  

2.Verslag van de vergadering van 1 november 2015  

Het verslag geeft zowel tekstueel als inhoudelijk geen aanleiding tot opmerkingen. 

Peter Bommele vraagt aandacht voor zijn verzoeken per mail in de vorige 

vergadering. De voorzitter meldt dat de aangedragen problemen niet zijn herkend. 

Omdat het technisch gezien eenvoudig is om word files naar PDF files te converteren 

wordt besloten om alle stukken inclusief vergaderstukken voortaan in PDF formaat te 

verspreiden. (actie).  

3.Ingekomen stukken en mededelingen  

De voorzitter meldt dat er geen jaarlijkse herziening van de bestuursovereenkomst 

meer komt maar een tweejaarlijkse overeenkomst. Voorts meldt de voorzitter er geen 

tweede regio overleg meer is georganiseerd, de opkomst van het overleg met regio 

“Zuid” was erg mager nl. 4 van de 10 verenigingen. Het bestuur gaat zich beraden op 
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de opzet van dit overleg en komt met een voorstel.(actie) De secretaris meldt dat het 

NBB bestuur de ALV vergaderingen structureel wil bezoeken. Verder zijn er geen 

ingekomen stukken en mededelingen.  

4 Status actiepuntenlijst 

De voorzitter zegt dat er nog geen kandidaat penningmeester kan worden 

voordragen, het bestuur vertrouwt erop dat dit wel in komende ALV zal kunnen 

gebeuren. Wel is iemand bereid gevonden om als administrateur de financiële 

werkzaamheden van het district op zich te nemen. De heer v.d. Mosselaar zal zijn 

werkzaamheden –onder dankzegging- binnenkort definitief beëindigen. De overige 

punten voorkomende op de actielijst geven geen opmerkingen; de acties zijn alle 

ingevuld c.q., in gang gezet.  

5 Stichting Vlinderkind toelichting 

De voorzitter geeft vertegenwoordigers van deze stichting de gelegenheid om de 

activiteiten van deze stichting toe te lichten. Zij doen dit met een oproep aan de 

verenigingen om bridge activiteiten te doen waarvan de baten ten goede komen aan 

de stichting. Een brochure is bij dit verslag bijgesloten.  

6 Workshop Met Plezier Besturen, door Rob Stravers 
Rob Stravers bespreekt in samenspraak met de aanwezigen de volgende situaties: 

- een verschil van inzicht binnen het bestuur;  

- tussen een clublid en het bestuur; 

- het bestuur en een commissie en ook:  

- het leiden van de ALV. 
Enkele punten: 
-hoe om te gaan met negatieve kritiek aan de hand van een paar praktijk 
voorbeelden; 
-actief luisteren, samenvatten en zo nodig doorvragen; 
-slecht nieuws in een gesprek moet direct worden gebracht; 
-laat bestuursleden, die privé problemen hebben enige tijd in de luwte functioneren; 
-geef bij plenaire vergaderingen voorrang aan het inventariseren en verzamelen van 
ideeën, discussies kort houden en neem ideeën mee voor verdere uitwerking of 
verwijs het door naar de technische commissie.  
De voorzitter dankt Rob Stravers voor zijn goede presentatie.  
 
7 Vaststelling Beleidsplan 2015-2018 
De voorzitter geeft een toelichting op de plannen. Dit plan is een beleidsplan en de 
acties welke hieruit voortvloeien, dienen verder te worden uitgewerkt. Diverse 
verenigingen vinden de doelstelling ledengroei van 5 % erg ambitieus. Het bestuur 
vindt dat doelen stevig moeten worden aangezet, het betekent deze groei vertaald in 
aantallen ruim 200 nieuwe leden. Diverse verenigingen pleiten voor een actievere 
opstelling van de NBB voor ledenwerving. Henk den Boer merkt op dat het 
gezamenlijk opzetten van activiteiten succesvol kan zijn en verwijst hierbij naar het 
initiatief van de district voor het bridgen op de middag. De verenigingen van 
Schiedam en Vlaardingen delen mee dat zo mede naar aanleiding van het recente 
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regio overleg met het district willen gaan samenwerken. Wat betreft het beleidsplan is 
de vergadering van mening dat de doelgroep tot 25 jaar in de plannen worden 
meegenomen. De vergadering besluit unaniem de beleidsnotitie goed te keuren 
waarbij de doelgroep tot 25 jaar wordt meegenomen. De notitie zal op dat punt 
worden aangepast.(actie) 
 
8 Kaderbijeenkomsten 
De voorzitter deelt mee dat er twee kaderbijeenkomsten zijn gepland nl. op 24 
oktober 2015 en 23 januari 2016 in het parochiehuis te Pijnacker. Verder zijn er geen 
opmerkingen op dit punt.  
 
9-10-13 Plannen DKL clubleiderscursussen organisatie viertallencompetitie 
De DKL geeft een korte toelichting. De wedstrijdkalender behoeft op enkele 
onderdelen aanpassing, er volgt een aangepast versie.(actie). Spreker doet een 
oproep aan de verenigingen om leden te enthousiasmeren voor het volgen van 
clubleider A cursus. In de opzet van de viertallen competitie worden geen wijzigingen 
voorgesteld. Er zal voor de diverse activiteiten naar een andere locatie worden 
gezocht omdat het parochiehuis op de woensdagavonden niet meer beschikbaar is 
Er zijn verder geen opmerkingen over deze agendapunten.  
 
11-12-15 Toekomstdrive –Topbridge-voortgang activiteiten onderwijs 
Hans Nijssen geeft een presentatie over de stand van zaken met een aantal sheets. 
(Deze zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd). De cursussen spelpeilverbetering 
worden op drie niveaus gegeven nl. hoofdklasse docent Danny Molenaar, 
Hoofdklasse laag en 1e klasse Jos van Kan en 2e klasse diverse docenten. De 
vergadering stemt in met de voorgestelde aanpak.  
 
14 Jeugdbridge stand van zaken 
Henk den Boer is door Hans Nijssen gevraagd een toelichting op de plannen te 
geven. Het werven van jeugdbridge is lastig aldus spreker. In diverse steden zoals 
Rotterdam en Leiden lukt het werven van jeugdleden redelijk goed, in Delft lukt dat 
niet. Kader is nodig maar daarvoor is de inzet van “senioren” ondanks de beste 
bedoelingen niet geschikt, daarvoor is jeugdkader nodig. Bridgen moet aansprekend 
worden gemaakt voor de jeugd en dat vergt aan andere aanpak dan het “traditionele” 
bridgen van 8 tot 11 uur ’s avonds bijv. eerder een uur eerder starten en stoppen.  
Opgemerkt wordt dat instappende jeugdleden na verloop van tijd aangespoord 
worden om zich aan te sluiten bij de verenigingen met jeugdleden zoals in Rotterdam 
het geval is. Er moet een actieplan komen aldus de vergadering de bal ligt hierbij bij 
de clubs. (actie). 
 
16 Begroting 2015-2016  
Kees van Leeuwen geeft een korte toelichting. Hij geeft aan dat de tarieven moeten 
worden verhoogd om kostendekkend te blijven. Deze verhoging is noodzakelijk 
omdat bij het zoeken van andere locaties de kosten noodgedwongen omhoog gaan. 
De vergadering moet akkoord gaan deze verhoging om deze verhoging door te 
rekenen. Op een vraag over de verlaging van de NBB bijdragen antwoordt Kees dat 
zich rond de jaarwisseling aan relatief forse daling van ledenaantal heeft voorgedaan 
deze daling is in eerste maanden van dit jaar weer grotendeels teniet gedaan maar 
de datum van 1 januari is wel het ijkpunt voor de NBB om de bijdrage aan het district 
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vast te stellen. Op verzoek zal een kolom “resultaten seizoen 2013-2014 “ aan het 
overzicht worden toegevoegd en worden verspreid (actie). De vergadering gaat 
akkoord met de begroting inclusief de voorgestelde verhogingen van de tarieven. 
 
17 Restitutie inschrijfgeld cursussen  
De vergadering gaat zonder discussie akkoord met het voorstel voor restitutie zoals 
gedaan in de notitie “cursussen georganiseerd door NBB district Delft” 
 
18 Rondvraag 
Er worden diverse vragen aan Marcel Mol gesteld over: 
-aanpak NBB om grijze clubs aan te sporen lid te worden van de NBB 
-mogelijk minder rigide aanpak van overtredingen in het spel vooral van belang bij 
het “flexibel bridgen” 
-het verbeteringen van de overlegstructuur van verenigingen naar de bestuurlijke 
laag (van basis naar top).  
Marcel Mol geeft een korte uitleg over de plannen van de NBB o.a. het creëren van 
de mogelijkheid om via de NBB site een nieuwe bridge partner te vinden. 
Besloten wordt om voor een komende ALV van deze vragen een thema te maken en 
de NBB te vragen de ontwikkelingen toe te lichten en hierover een discussie te 
voeren.  
Jan van der Meulen deelt mee dat hij na rijp beraad heeft besloten niet meer 
beschikbaar te zijn als bestuurder voor een nieuwe zittingsperiode. Voorstellen voor 
een nieuwe voorzitter kunnen worden gemeld bij Kees van Leeuwen (actie). 
 
 
19 Sluiting 

De voorzitter sluit om ca. 22.45  uur de vergadering onder dankzegging aan alle 

aanwezigen voor hun inbreng en hij nodigt degenen die daar nog zin hebben uit om 

onder het genot van een drankje nog even door te praten.  


