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CONCEPT 

Kort Verslag van de ALV van 25 april 2018 

Aanwezig waren de verenigingen: BC ’s Gravenaas ( René Reijgersberg en Mieke 

van Dijk), BC de Brede Lee (Jan de Nooy), BV de Sprinter (Louisa de Wit en Fons 

van Eenige) , BC Gisolf (Simon Spaans), BC Holy (Aad van Rijsewijk), BC No Smoke 

(Ton Endhoven en Hans Zuijderwijk) , ODD( Liet Relou), BC Prometheus (Marius 

Hom en Marian Reijmers), BC Rijnmond (Jan Lesschen), Kontrakt (Hans Bongers), 

BC Tuinen en Akkers (Jan Veldhuizen en Peter de Block), BC Vlaardingen ( Henk 

Donkersloot en Aad van Rijsewijk),BV Monsterscore (Gerda Hofstede en Marie den 

Heijer),  De  Gaech (Rob Berger), Delftse BC (Jaap Roos), NRBV Beter Zicht 

(Gerard Raaymakers), Nootdorpse BC (Kees Meeuwisse en Kees Balm) , Schiedam 

’59 (Maarten Koning),  Sweet Lake Bridgers (Piet Verreck) en WBC (Theo Zwinkels 

en Sjaak de Kok) .  

Verder waren aanwezig de bestuursleden Hans Nijssen, Klaas Munneke, Aad Noort 

en Kees van Leeuwen.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen: BC Vijfsluizen, BC 

Maasland, BC Spijkenisse, BC Sans Stress, BC Troef Inn, BV De Overslag, Hoekse, 

Bridge Club, MCB de Haven, Pijnackerse BC alsmede van de ereleden Lia Stolk, 

Pieter Bussemaker, H. van Dam, Pieter Bussemaker, Frits Kellenbach en Jan van 

der Meulen.   

1.Opening

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Spreker is verheugd 

over de goede opkomst.  De agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld 

overeenkomstig het concept.  

2.Verslag van de vergadering van 21 oktober 2017.

Het verslag wordt -met inbegrip van een wijziging van “De Overslag” - 

overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. De actielijst geeft evenmin opmerkingen, 

de acties zijn alle ingevuld c.q. in gang gezet.  

3.Ingekomen stukken en mededelingen
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-Evaluatie jubileum jaar District een voortgang Buskruittoernooi. De notitie geeft geen

aanleiding tot opmerkingen.

-Verslag een NBB voorzitters overleg. Hans Nijssen geeft een korte toelichting op

deze bijeenkomst. Aan de orde is geweest de mogelijke verhoging van het BTW-

tarief voor diensten welke wij en de verengingen aanbieden. In een uitspraak van de

EU worden sportverenigingen vrijgesteld voor BTW. Bridge verenigingen worden

hierbij niet beschouwd als sportverenigingen. De Nederlandse overheid blijft zich op

het standpunt stellen dat BTW vrijdom ook voor denksport verenigingen zou moeten

blijven gelden. We wachten deze ontwikkelingen af.

Nieuwe privacyregelgeving. Op 25 mei aanstaande treedt de nieuwe 

privacyregelgeving vastgesteld door de EU in werking. Kees van Leeuwen geeft een 

toelichting. Deze regelgeving vervangt de oude regelgeving welke op nationaal 

niveau is vastgesteld.  Daardoor komt er uniforme privacy regelgeving binnen de hele 

EU. De nieuwe regeling versterkt de positie van mensen van wie de gegevens 

worden verwerkt. Organisaties die gegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. 

Er is ook meer verantwoordelijkheid voor organisaties zoals de onze om te kunnen 

aantonen dat zij zich aan de regels houden. Het NBB bureau is hiermee aan de slag 

en heeft externe advisering ingehuurd. Er zijn diverse documenten door de NBB 

rondgestuurd. In juni is volgens spreker nadere informatie te verwachten over hoe te 

handelen als vereniging met deze nieuwe privacywetgeving. De bewaartermijnen van 

gegevens zullen moeten worden vastgelegd. Verenigingen mogen gegevens over 

personen niet langer bewaren dan strikt nodig. Het bestuur van het district adviseert 

de vergadering de informatie, welke door het bureau in de komende maanden zal 

worden verstrekt, nauwgezet te volgen. Het bestuur is beschikbaar voor vragen door 

verenigingen over dit onderwerp. 

4 Status actiepunten lijst. 

De actiepunten lijst geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

5 Protest commissie herbenoeming lid commissie 

Het bestuur stelt voor John van der Mey 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.  Spreker doet 

nogmaals een dringend beroep aan de vergadering om met kandidaten te komen. 

7 Regio overleg bijeenkomst regio Zoetermeer. 

De notitie geeft inhoudelijk geen aanleiding tot opmerkingen. Een aantal aanwezige 

verenigingen zijn per abuis niet vermeld. Kees zal de notitie daarop aanpassen en 

opnieuw rondsturen (Actie).  

8 Kader bij verenigingen en kadercursus(sen) 
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Het bestuur constateert dat er steeds minder mensen beschikbaar zijn voor functies 

binnen het bestuur aldus Hans. De belangstelling voor deelname aan opleidingen 

voor functies binnen de verenigingen stokt. We zijn de afgelopen tijd enkele malen 

door verenigingen benaderd met de vraag of wij wedstrijdleiders wisten voor hun 

drives. Klaas Munneke heeft een korte analyse gemaakt over beschikbaar kader 

binnen de verenigingen en somt deze aantallen per vereniging op. Er blijken bij 

sommige verenigingen slechts een of enkele personen te zijn. Verenigingen zouden 

alles in het werk moeten stellen om hun leden te Interesseren voor het invullen van 

functies binnen hun vereniging., aldus Klaas.  Het district geeft zoals bekend jaarlijks 

opleidingscursussen. Helaas is de belangstelling voor de belangrijkste cursus de 

vroegere CLA cursus -thans CVB cursus- sterk teruggelopen. Er waren net 

voldoende aanmeldingen om deze cursus door te kunnen laten gaan. Het zou toch 

mogelijk moeten zijn aldus Klaas dat elke vereniging met twee mensen komt voor het 

volgen van deze cursus. Er zal in het komende seizoen in december weer een CVB 

cursus worden georganiseerd. Volgend voorjaar vindt de vervolgcursus CLB plaats. 

Voor doorgang van deze cursus zijn minimaal 12 aanmeldingen nodig, anders is er 

geen bijdrage van NBB.  Indien dit aantal net niet gehaald wordt kan het bestuur 

overwegen om de kosten voor eigen rekening te nemen. Opgemerkt wordt dat de 

CVB cursus via internet gevolgd kan worden. Over de omvang van de belangstelling 

hiervoor hebben we geen gegevens aldus Klaas. Vooralsnog blijven we deze cursus 

zelf geven. Na afloop krijgen de deelnemers die met succes deze cursus hebben 

gevolgd een diploma, ook dit jaar zal as aanstaande zaterdag een examen (in 

Zoetermeer) plaatsvinden gevolgd door de uitreiking van diploma’s. Tuinen en 

Akkers vindt dat dat het cursusmateriaal niet meer up-to-date is. Zij zullen een aantal 

punten verzamelen en vervolgens doorgeven aan Klaas. Hij zal hiermee aan de slag 

gaan (actie) ODD (Liet Relou) vraagt aandacht voor het bridge lesgeven op scholen. 

Zij is hiervoor beschikbaar maar stelt dat het organiseren lastig is. In Zoetermeer is 

Peter Englebert ook hiermee bezig het bestuur zal beiden met elkaar in contact 

brengen (actie).  

9 Fair Play aan de spelers tafel. 

Hans deelt mee dat dit onderwerp op de agenda is gezet naar aanleiding van een 

geval van vermeend vals spel aan de spelerstafel. Klaas Munneke geeft een 

presentatie aan de hand voor enkele filmpjes over topspelers die na een grondige 

analyse van de beelden aantoonbaar vals speelden. Vals spel komt niet alleen onder 

topspelers voor maar ook binnen onze verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn het 

aarzelen bij het bieden, het nadrukkelijk vragen van de betekenis van het 1 

Klaverbod en het niet correct neerleggen van biedkaartjes waardoor informatie aan 

de partner kan worden verstrekt. Dat zou anders en vooral correcter moeten aldus 

Klaas. Elk bod zou met dezelfde snelheid moet worden gedaan Biedkaartjes moeten 

op dezelfde wijze worden neergelegd. Het is overigens niet zo dat dat deze 

handelingen steeds bewust gemaakt worden, bijvoorbeeld het doen van biedingen in 

dezelfde snelheid is haast ondoenlijk 

Een aantal opmerkingen van de vergadering; 

-het verplichte 10 seconden wachten na een stopkaartje lijkt in onbruik te raken
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-verbiedt (tijdelijk) het vragen naar de betekenis van 1 Klaver 

-vraag aandacht voor het bieden tijdens de opleidingen. Algemeen is het gevoelen 

dat hieraan tijdens de cursussen te weinig aandacht wordt besteed. 

- het niet correct bieden komt vooral in de lagere spelniveaus voor 

-er circuleert op internet een leuk filmpje over correct bieden en spelen, dat is 

gemaakt in Leidschenhage. De link zal worden doorgestuurd. Actie  

-verenigingen moeten dit onderwerp bespreekbaar maken en houden onder hun 

leden  

Er zal een aantal zaken over het onderwerp op papier worden gezet en aan de 

verenigingen ter beschikking worden gesteld met het verzoek via de nieuwsbrief dit 

onderwerp onder de aandacht van de leden te brengen. (actie)  

10-11 plannen DKL de kalender. 

De relevante zaken zijn al aan de orde worden geweest aldus Klaas.  Klaas zal 

desgevraagd bezien of de start van de Lentebridge competitie  volgend jaar vroeger 

kan, hij gaat het dat inventariseren onder de deelnemers van de competitie  van dit 

seizoen. (actie).  

12 begroting 2018-2019 

Aad Noort geeft een toelichting. Nieuw in de begroting is een post werving en 

promotie waarmee het district samen met de verenigingen het organiseren van 

wervingsactiviteiten wil gaan stimuleren. Suggesties voor de wijze van besteding van 

deze middelen zijn welkom. Dit onderwerp komt terug in de komende vergadering. 

Het bestuur stelt een bedrag voor van € 2000.  Het bedrag   wordt gehaald uit de 

(grote) financiële reserve van het district. -Samenwerking met de verengingen om 

gezamenlijk activiteiten op te zetten is belangrijk. Maar daarvoor is wel inzicht nodig 

in de financiële ruimte van de verenigingen en de bereidheid om samen te werken. 

Aad vraagt of het mogelijk is of verenigingen bereid zijn gegevens over hun reserve 

aan ons te verstrekken. Deze gegevens welke worden versterkt zullen uitsluitend 

voor de penningmeester van het district beschikbaar komen. De vergadering gaat 

akkoord met het verzoek om de verenigingen met dit verzoek te benaderen.  Het 

verzoek zal worden gedaan aan de secretaris van de verenigingen. Verenigingen 

staat het vrij om hieraan mee te werken. actie  

Tevens vraagt de penningmeester maximaal € 500 beschikbaar te stellen voor de 

organisatie van het tweede Buskruit toernooi. Een deel van de sponsoring is al 

geregeld we zijn op zoek naar extra sponsoring. Mocht dat niet lukken dan zal een 

beroep worden gedaan op deze € 500. De vergadering stemt in met deze begroting 

voor het komende seizoen.  

13 Ronvraag 

De voorzitter deelt mee dat a.s. zaterdag de Toekomstdrive plaatsvindt. Er zijn ca. 60 

deelnemers.  
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Er moet meer aandacht komen voor het bedienen van het rekenprogramma, het 

bestuur neemt dit mee. (actie)  

14 Sluiting 

Hans sluit om ca 21.55 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 
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