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Impressie Algemene ledenvergadering 25 april 2018 

De voorzitter Hans Nijssen kon woensdagavond 25 april in ’t Centrum te De Lier 28 

vertegenwoordigers van 20 verenigingen begroeten op deze ledenvergadering.  Het 

was een goede bijeenkomst.  

De volgende punten zijn aan de orde geweest: 

-Wedstrijd- en technisch kader bij onze verenigingen. We constateren dat het aantal 

mensen voor het organiseren van bridge bijeenkomsten bij verenigingen steeds 

verder terugloopt. Bij het organiseren van bridgedrives is het zoeken van een 

wedstrijdleider soms lastig.  Ook het aantal mensen voor de opleiding wedstrijd en 

techniek (de vroegere CLA cursus) is het afgelopen jaar sterk achtergebleven bij 

voorgaande jaren. Het district gaat in het komende seizoen een nieuwe cursus 

organiseren. Het bestuur roept verenigingen op om tenminste met een of twee 

nieuwe aanmeldingen uit hun vereniging te komen voor deelname aan deze cursus. 

- Flair play aan tafel. Naar aanleiding van een vermeend geval van vals spel aan 

spelers tafel is dit onderwerp aan de orde gesteld. Waar gaat het hierbij om: het 

gebruikmaken van denkpauzes van de partner, het nadrukkelijk vragen van de 

betekenis van het een klaverbod en het afwijkende neerleggen van biedkaartjes aan 

het slot van de bieding. Het is overigens niet zo dat deze zaken steeds bewust 

worden gedaan. Het bestuur zal een korte samenvatting opstellen op deze zaken en 

deze voorleggen aan de verenigingen. De aanwezige verenigingen hebben 

toegezegd hieraan aandacht te schenken bij hun leden 

-Begroting komend seizoen. Er wordt € 2000 extra uitgetrokken ten behoeve van 

extra activiteiten voor werving en promotie door de verenigingen. Verenigingen is 

gevraagd met voorstellen te komen. Deze extra velden komen ten laste van de 

financiële reserve van het district. De begroting voor komend seizoen is 

goedgekeurd. 

-Lustrum district. We kunnen terugzien op een geslaagd jubileumjaar. Het Jubileum 

viertallen Buskruit toernooi en de slotdrive waren een succes. Dit jaar wordt een 

tweede buskruit toernooi georganiseerd. De inschrijving voor dit toernooi staat open.  

 

Andere punten:  

-Protestcommissie: John van der Meij is door de ALV herbenoemd als lid van deze 

commissie. 

-Nieuwe privacy wetgeving: deze nieuwe wetgeving treedt op 25 mei aanstaande in 

werking. Verenigingen moeten zorgvuldig omgaan met de gegevens van hun leden. 

Privacygegevens mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. De 

Nederlandse Bridgebond komt in juni met aanvullende informatie.  

-Vacatures. Het bestuur is nog steeds op zoek naar mensen voor de invulling van de 

diverse vacatures o.a. die van onderwijsadviseur.  

 


