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CONCEPT 

Kort Verslag van de ALV van 10 november  2018 

Aanwezig waren de verenigingen: BC ’s Gravenaas ( Wim Emmerik en Mieke van 
Dijk), BC Multibridge (Ben Endlich)  BC No Smoke (Hans Samwel en Hans 
Zuijderwijk) , Sans Stress (Joop van den Berg), Kontrakt (Hans Bongers), Troef Inn 
(Nora van beek en Nel Groenendaal) BC Tuinen en Akkers (Jan van Die en Hidde 
Fekkes), BC Vlaardingen ( Henk Donkersloot),  De  Gaech (Cees van Velzen) , 
Nootdorpse BC (Kees Meewisse en Kees Balm , Cynthia Bakker Leicester en Sweet 
Lake Bridgers (Piet Verreck)  .  

Verder waren aanwezig het erelid Frits Kellenbach en  de bestuursleden Hans 
Nijssen, Klaas Munneke, Aad Noort en Kees van Leeuwen.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen: ABV Maassluis, De 
Sprinter, BC Vijfsluizen, BC Holy, BC Prometheus, BC Maasland, BC Spijkenisse, 
BC Wateringen, BV Monsterscore,  BV De Overslag, Hoekse, Bridge Club, NRBV 
Beter Zicht, Delftse BC, MCB de Haven alsmede van de ereleden Lia Stolk, Pieter 
Bussemaker, H. van Dam, Pieter Bussemaker en Jan van der Meulen.   

1.Opening  

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Spreker constateert 
dat de opkomst van de verenigingen dit keer teleurstellend is.  De agenda voor deze 
vergadering wordt vastgesteld overeenkomstig het concept.  

2.Verslag van de vergadering van 25 april 2018 

Het verslag wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. De actielijst geeft 
evenmin aanleiding tot opmerkingen, de acties zijn alle ingevuld c.q. in gang gezet. 

 

3.Ingekomen stukken en mededelingen  

De secretaris meldt dat de procedure goedkeuring van wedstrijden/drives door de 
NNB  is aangepast. Organiserende verenigingen moeten voortaan de aanvraag eerst 
invullen op de site van de NBB, waarna de wedstrijd/drive  na goedkeuring door het 
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district op de NBB site  wordt gepubliceerd. Het district zal zorgdragen voor publicatie 
op de site van het district. Spreker zal de betrokken verenigingen benaderen om het 
geheel in goede banen te leiden (actie)  

Kees deelt vervolgens mee dat de geplande bijeenkomst regio overleg van 12 
december niet door zal gaan. Hij zal de vereniging van “regio zuid” die aan de beurt 
zijn hierover schriftelijk informeren. Er zal maar een nieuwe datum in het voorjaar 
gezocht worden (actie).  

4 Beleidsplan 

Kees geeft een korte toelichting op de stukken. De hoofddoelstellingen in het 
beleidsplan zijn helaas niet gerealiseerd: de beoogde groei van leden is uitgebleven 
en gemiddelde leeftijd van de leden is verder gestegen. Het bestuur is voornemens 
om in 2019 een nieuw beleidsplan op te stellen in nauwe samenspraak met de 
verenigingen. Zij zullen worden uitgenodigd om suggesties en commentaar op het 
nieuw concept in te dienen. In een eerste reactie wordt door Hans Bongers (Kontrakt) 
gesteld dat ook de positieve resultaten meer nadruk verdienen. Te denken valt aan 
de positieve ontwikkeling van het van het bridgen op de middag en het met succes 
organiseren van cursussen voor beginners in diverse plaatsen. De voorgestelde 
uitgangspunten in de notitie worden door de vergadering positief ontvangen. Er zijn 
echter ook andere zaken welke aandacht vragen zoals de vergrijzing, problemen met 
huisvesting en het enthousiasmeren van jeugd aldus de voorzitter. Hij concludeert 
dat de vergadering kan instemmen met het voorstel om met de verenigingen in 2019 
een nieuw beleidsplan opstellen. (actie)  

5 Jaarverslag. 

Het blijkt dat het concept jaarverslag per abuis niet is meegestuurd met de 
vergaderstukken. De secretaris biedt daarvoor zijn excuses aan.  Het verslag zal 
alsnog worden rondgestuurd. Spreker noemt de gegevens op hoofdpunten in het 
verslag. De viering van het vijftigjarig bestaan en de daarmee samenhangende 
activiteiten zijn goed verlopen: zowel het viertallentoernooi (buskruittoernooi) en de 
slotdrive kenden een grote opkomst, aldus spreker.  

6.Financieel jaarverslag  

 Aad Noort geeft een toelichting op de stukken. We sluiten het boekjaar af met een 
positief saldo van €590. Het vermogen is vanwege het opnemen van de 
reserveringen voor het lustrum met ca £4000 gedaald maar is nog voldoende reserve 
voor lustrumvieringen waardoor de omvang van de reserveringen voor lustrum 
activiteiten in de komende jaren kunnen dalen. De kosten voor het organiseren van 
cursussen en wedstrijden zijn in principe kostendekkend maar als het aantal 
aanmeldingen achterblijft bij de verwachtingen is een tekort onvermijdelijk omdat de 
kosten voor zaalhuur en docent niet veranderen. De bijdrage voor het 
laatstgehouden buskruittoernooi tot een maximum van €500 is uitgekomen op €445.  

Vervolgens wordt de brief aan de verenigingen over de reacties op het verzoek om 
informatieverstrekking over de financiële positie en de voorgestelde bijdrage voor het 
volgen van de BVC en CLB cursussen. Aad Noort geeft een toelichting. Joop van der 



3 
 

Berg (Sans Stress) vraagt voor of het opzetten van cursussen voor beginners samen 
met “Lansingerland” een bijdrage mogelijk is. De voorzitter antwoordt hierop 
ontkennend. Spreker zou graag zien dat verenigingen zelf structureel middelen voor 
werving en opleiding reserveren. Als een vereniging grote problemen heeft met de 
financiering van deze activiteiten kunnen we als district bezien of er bijgesprongen 
kan worden. 

De vergadering gaat vervolgens akkoord met het voorstel voor een bijdrage van €30 
(50%) voor deelnemers afkomstig van de aangesloten verenigingen aan deze 
cursussen. Aad werkt dit besluit verder uit (actie)   

7.Verslag kascommissie  

De kascommissie bestond uit de heren Henk Donkersloot en Hidde Fekkes. Henk 
Donkersloot doet verslag van de controle en complimenteert Aad Noort voor de 
goede verslaggeving vervolgens leest Hidde Fekkes het verslag van de 
kascommissie voor. De commissie heeft de financiële bescheiden gecontroleerd en 
akkoord bevonden. De vergadering dechargeert vervolgens onder applaus de 
penningmeester en het bestuur.  

8. Benoeming kascontrolecommissie  

Henk Donkersloot blijft in de kascontrolecommissie. Hans Zuijderwijk wordt het 
nieuwe lid en Joop van den Berg het nieuwe reserve lid.  

9. Commissie van Beroep: benoeming leden  

Ingestemd wordt met het voorstel om Maurice Peereboom te herbenoemen als lid 
van de Commissie van Beroep. Hij is daarvoor beschikbaar.  

10.Bestuurssamenstelling 

 Reglementair aftredend is Aad Noort, er zijn geen tegenkandidaten. Aad wordt bij 
acclamatie herkozen. Echter we blijven op zoek naar versterking Hans doet een 
dringend beroep op de aanwezigen om kandidaten aan te dragen nl. voor de 
vacatures onderwijsadviseur, clubadviseur en het organiseren van parencompetities 
in het district. Het bestuur zal in de huidige samenstelling verder gaan, maar door de 
beperkte capaciteit zullen noodgedwongen soms zaken blijven liggen.  

 

11. Plannen voor verenigingsjaar 2018/2019 

Klaas Munneke geeft een korte toelichting op de plannen aan de hand van de 
jaarkalender van het district. De competities zoals  de viertallen, lente- en 
herfstbridge worden zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren weer georganiseerd. De 
cursus topbridge zal wederom worden gehouden. We zoeken nog naar een 
geschikte datum voor het organiseren van de kaderdag. Gevraagd wordt op 
wedstrijden voor het district ook op andere dagen dan op de woensdag kan worden 
georganiseerd. Klaas zeg toe  dat hij dit gaat uitzoeken (actie). Het NBB-
rekenprogramma wordt vernieuwd. Spreker adviseert verenigingen niet te snel over 
gaan op een nieuw programma. Pas nadat de nieuwe versie definitief is kan deze 
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aanpassing worden doorgevoerd. De opleidingen  BVC en CLB vragen bijzondere 
aandacht. Klaas toont een overzicht van verenigingen met de daarbij behorende 
aantallen mensen met diploma wedstrijdleiders, CLA en CLB over een aantal jaren. 
Het blijkt dat sommige verenigingen ver achterblijven met mensen die een dergelijk 
diploma hebben. Een vereniging zou ik tenminste een aantal leden moeten hebben 
met een CLB diploma. Opgemerkt wordt dat een groot aantal van deze mensen met 
een diploma niet meer actief willen zijn. Dat proces zal in de komende jaren nog 
doorgaan. De vergadering concludeert dat dit onderwerp alle aandacht verdient en 
de verenigingen zullen per brief nog eens worden geattendeerd op deze 
problematiek. (actie) Jan van Die (Tuinen en Akkers) constateert dat verenigingen 
niet altijd adequaat reageren op verzoeken voor actie zoals het zoeken en doorgeven 
van viertallen die aan de districtscompetitie willen meedoen. De beste aanpak zou 
een functionaris in het bestuur moeten zijn die zich speciaal bezighoudt met het 
organiseren van activiteiten. Deze aanpak komt helaas weinig voor.  Het opstellen 
van richtlijnen voor activiteiten door het district zou hierbij soelaas kunnen bieden. De 
vergadering besluit dit voorstel op te pakken en ook mee te nemen in het opgestelde 
beleidsplan. actie 

12. Inleiding en discussie met Peter Englebert o.a. docent 2 B Home 
Zoetermeer 

Onderwerp : “ontwikkeling van middag clubs en samenwerking tussen verenigingen”. 
 

Peter Englebert geeft een presentatie over zijn visie op het organiseren van 
cursussen, het binnenhalen van de cursisten, het begeleiden van cursisten tijdens de 
opleiding en na de  opleiding naar de wedstrijd tafel alsmede de perceptie van 
beginnende bridgers als nieuwe spelers tegenover de gevestigde orde van 
(wedstrijd) bridgers. Mensen moeten zich thuis voelen in een vereniging.  Het is voor 
veel mensen die willen gaan bridgen de mogelijkheid van een sociaal contact 
waarmee zij aanslag willen gaan. De aanpak door verenigingen van nieuwe bridgers 
kan volgens Peter beter en moet beter. Mensen moeten zich thuis voelen in de 
vereniging. Zo nodig moet de opzet van de wedstrijdavond worden aangepast, veel 
mensen willen ’s avonds laat absoluut niet meer over de straat. Een vroeger 
aanvangstijdstip kan helpen om dit probleem oplossen, maar ook het organiseren 
bridgen op de middag is voor deze mensen interessant. In Zoetermeer zijn inmiddels 
diverse middagclubs opgericht. Er volgt een levendige discussie in de vergadering 
over deze diverse onderdelen. Enkele punten: 

Blijvende begeleiding van nieuwe bridgers in de vereniging is noodzaak. Begin met 
het spelen van een beperkt aantal spellen met extra begeleiding en bouw dit aantal 
geleidelijk uit. 

Hou arbitrage is zo beperkt mogelijk en simpel. 

Laat ervaren bridgers veel meer dan nu rekening houden met de verwachtingen van 
nieuwe bridgers. Voor hen is bridgen veel meer een sociaal gebeuren dan mensen 
die bridgen als wedstrijdsport spelen.  
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Neem het sociaal contract bij bridgen als uitgangspunt. Het moet mogelijk zijn veel 
meer dan mensen te enthousiasmeren om het spel te beoefenen. 

De mogelijkheid voor het inrichten van een blog binnen het district voor het 
uitwisselen van ervaringen, vragen en tips zou overwogen moeten worden.  

Hans Nijssen dankt Peter Englebert voor zijn lezing. Het blijkt dat dit onderwerp gelet 
op de levendige discussie erg belangrijk wordt gevonden. Hans overhandigt hem 
onder applaus een attentie.  

De presentatie wordt rondgestuurd. Hij heeft daarnaast ook materiaal voor de 
plaatselijke pers beschikbaar bijv. voor het oproepen van mensen om deel te nemen 
aan te organiseren cursussen bridgen.  

Rondvraag. 

Hans Bongers (Kontrakt)  vraagt aandacht voor de discussie over de verhoging van 
de contributie en daarmee samenhangende opstelling van de meerjaren begroting 
van de NBB. Hij vraagt of het bestuur van het district bereid is om invloed uitoefenen 
op de toekomstige ontwikkelingen op dit terrein. De vergadering stemt in met het 
voorstel, het bestuur zal (schriftelijk) actie ondernemen.  

14 Sluiting 

Hans sluit om ca 13.00 uur de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen 
voor hun inbreng. Er is gelegenheid om voor de lunch en eventueel onderling nog 
wat bij te praten 

 

 

 


