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Impressie Algemene ledenvergadering 10 mei 2017 

De voorzitter Hans Nijssen kon woensdagavond 10 mei in ’t Centrum te De Lier 27 

vertegenwoordigers van 19 verenigingen begroeten op deze ledenvergadering.  Het 

was een goede bijeenkomst met discussie en nadruk op onderling contact. Jammer 

genoeg heeft de pas benoemde onderwijsadviseur afscheid genomen waardoor we 

weer op zoek zijn naar een opvolger. Daarnaast is het bestuur op zoek naar een DKL 

die zich speciaal gaat bezighouden met de organisatie van parencompetities in het 

district Het bestuur roept belangstellenden op zich te melden.  

Stand van zaken activiteiten district. Hans Nijssen heeft een presentatie gegeven 

over onze districtsactiviteiten afgezet tegen ons beleidsplan de stand van zaken. 

Enkele punten:  

-Zorg voor optimale begeleiding van cursisten naar het spelen in een vereniging, gooi 

ze niet voor de leeuwen door ze tegen ervaren bridgers te laten spelen. 

-We missen op begrotingen van vereniging reserveringen voor werving en behoud 

van leden. 

-Het aantrekken van jeugdspelers in van belang, echter deze worden snel 

weggezogen door grote landelijke verenigingen. We zouden de jeugdspelers binnen 

het district moeten concentreren in een vereniging.  

-Met fusie en intensievere samenwerking tussen verenigingen wordt je slagvaardiger 

en maak je de aanschaf van bijv. een schudmachine goedkoper.  

-Huisvesting: De huisvesting wordt in sommige plaatsen een steeds groter probleem. 

Denk eens na om gezamenlijk een huisvesting op te richten en de financiering te 

regelen via crowdfunding. Op de site van de NBB is hierover info beschikbaar. 

Wellicht dat gemeenten op basis van het ouderenbeleid ook fondsen beschikbaar 

hebben.  

-Flexibel bridgen. Diverse verenigingen zijn hiermee aan de slag gegaan, er zijn veel 

vragen. Verenigingen gaan hun ervaringen onderling uitwisselen.  Dit punt gaan we  

in de volgende ALV als thema te behandelen 

De power point presentatie is op aanvraag beschikbaar  

Lustrum district: Wij bestaan 50 jaar. Dat laten we niet ongemerkt aan ons 

voorbijgaan. Er komt een groots opgezet viertallen toernooi op 30 september en op 9 

december volgt een parentoernooi. Verenigingen worden aangespoord om een of 

meer viertallen teams af te vaardigen. De uitnodiging aan de verenigingen voor 

deelname aan het viertallen toernooi is inmiddels verzonden.  

Andere punten:  

-Protestcommissie: Evert Angad-Gaur en Ton Verschuur zijn door de ALV 

herbenoemd als leden van deze commissie. 

-Indeling regio’s: de regio’s “Delft” en “tussen Delft en Rotte” zijn als gevolg van een 

fusie en het stoppen van een vereniging samengevoegd tot een regio.  
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-CLA cursus: komend seizoen gaan we weer een cursus organiseren op de 

gebruikelijke wijze. De verenigingen zijn gevraagd alvast mensen te 

enthousiasmeren voor het volgen van deze cursus. 

-Begroting komend seizoen: De penningmeester Aad Noort presenteerde een 

sluitende begroting, welke onder applaus werd goedgekeurd. 

De bijeenkomst werd besloten met een biedwedstrijd onder leiding van ons erelid 

Frits Kellenbach.  

 

 


