
 
 
 
 
VERSLAG VAN  DE DISTRICTSVERGADERING OP 26 MEI 2004 
 
 
De vergadering is gehouden in zaal de Poort te de Lier. 
 
Aanwezig: in totaal 23 vertegenwoordigers van 

Berkel en Rodenrijs, Beter Zicht, Bleiswijkse BC, B.O.V., De Brede Lee, DBC, De Gaech, De 
Gehaktmolen, ’s-Gravenaas, Kontrakt, Monsterscore, Pijnackerse BC, Sweet Lake Bridgers, Tuinen 
en Akkers, Westlandse BC en ZBC-ZIA 
En de bestuursleden Kellenbach, Meijer, Martel, van Schilt en Wessels. 

Bericht van verhindering ontvangen van  
Multibridge, de Overslag, Sans Stress, Goudsmit, de Gisolf, Nootdorpse BC en erelid Andries de 
Graaf 

Overige afwezigen 
Alert, Prometheus, Paris, ODD, Wateringen, de Sprinter  

 
 
1-5 Huishoudelijke zaken 
1.opening, 
De voorzitter opent de vergadering, hij heet alle vertegenwoordigers van harte welkom en constateert tot aller 
genoegen, dat de opkomst in jaren niet zo goed is geweest.  
Hij spreekt een kort In Memoriam uit over Joke Hendriks, onze penningmeester, die vlak voor de laatste vergadering is 
overleden.  
Vervolgens wordt de agenda zonder wijzigingen vastgesteld 
 
2. verslag van de vergadering van 15 november 2003 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. De secretaris wordt bedankt. 
 
3. ingekomen stukken en mededelingen 
Naast de afmeldingen meldt de secretaris de volgende binnengekomen stukken: 

- brief van de NBB met een aankondiging van het 75-jarig jubileum van de NBB in 2005. Naar 
aanleiding hiervan worden de verenigingen verzocht een reactie te geven, nadat de secretaris de brief 
naar alle clubs gemaild heeft. (actie 23) 

- de Westlandse bridgeclub viert in september haar 50-jarig jubileum 
- er zijn 12 mails binnengekomen van de evenzoveel bridgeclubs, die het districtsbestuur feliciteerden 

met haar nieuwe website. Naar aanleiding hiervan overhandigt het Bestuur een dankbrief en een fles 
champagne aan John van der Meij, onze Webmaster. 

4. status actiepuntenlijst  
Er wordt tot veler genoegen geconstateerd, dat vele actiepunten zijn afgerond en verwerkt tot voorstellen, die ter tafel 
liggen.  Bij dit verslag vind u de bijgewerkte actiepuntenlijst. Acties, die gereed waren gemeld voor de vergadering 
staan niet meer op de lijst. 
 
5 bestuurssamenstelling inclusief vacatures en verkiezing  jeugdcommissaris 
De voorzitter maakt melding van twee vacatures in het Bestuur. Ivm het overlijden van Joke Hendriks is de functie van 
penningmeester vacant. In november trekt onze DKL zich terug.  Ook hiervoor zoeken wij een adequate opvolger/ster.  
De voorzitter doet een dringend beroep op de clubvertegenwoordigers om leden te interesseren voor de functies. 
Informatie is bij de voorzitter te verkrijgen. (actie 9). 
Bij acclamatie wordt Jos van Schilt door de vergadering benoemd tot Jeugdcommisaris. 
 
6-7 Districtswedstrijden en -kompetities 
6. enquête Open Paren 
Naar aanleiding van de enquête wordt door de aanwezigen gebrainstormd over de wijze waarop we de deelname aan de 
parencompetities kunnen vergroten. Met name kwamen de volgende ideeën naar voren: 



- gratis deelname voor enkele paren ivm jubileum 75jr NBB 
- trek sponsors aan en kleedt de competitie wat meer aan met prijsjes etc 
- maak goed bekend dat damesparen zich kunnen kwalificeren voor de bondsklasse B 
- hou voorrondes op de clubavond 
- informeer in Limburg waarom het daar goed loopt 
- relateer/beloon clubs waarvan veel leden aan de parencompetities mee doen 
- betere reclame op de clubs maken voor de Open Paren 
- stel een “marketeer” per club aan, die deelname promoot 
- schrijf “oude” inschrijvingen aan 
- biedt deelnemers aan de open paren een cursus Biedermeijer Rood aan 
- maak een starterslijn 

Al deze ideeën zullen in de volgende bestuurs- en districtsvergadering worden besproken.  Naar aanleiding van de 
enquête heeft het bestuur al besloten komend seizoen de Open Paren te organiseren in zaal Rehoboth. Dit in verband 
met de beter accommodatie, de horeca en de speeltafels. 
 
7 Het oordeel van de vergadering wordt  gevraagd over de wedstrijdkalender  
De wedstrijdkalender wordt goed gekeurd. 
 
8-11 Overige Districtsactiviteiten  
8.jeugdbridge 
Jos van Schilt geeft een overzicht van de huidige status. Hij heeft een plan gemaakt om vele vrijwilligers te mobiliseren. 
De reacties zijn tot op heden beperkt. Hij roept de aanwezigen op zijn oproep onder clubleden te verspreiden. (actie 24) 
Het conceptjeugdplan is aan deze notulen  toegevoegd. Nieuwe ideeën die ter tafel kwamen: 

- probeer ouders met kinderen op les te krijgen 
- zet oproepen in Nieuwsbrief district en clubbladen 
- probeer onderwijzers, die bridgen te motiveren  

 
9. beginnersbridge/toekomstdrives 
De Toekomstdrive van 15 mei jl. was een groot succes. Er waren 36 paren, van 9 docenten, die hadden ingeschreven. 
Helaas moesten we de tweede avond, vanwege geringe deelname laten vallen.  
Volgend seizoen staan de Toekomstdrives weer op het programma. 
 
10. CL-cursussen 
Afgelopen seizoen hebben 14 deelnemers de CLA cursus gevolgd. Er hebben 7 deelnemers examen gedaan en zij zijn 
allen geslaagd.. 3 deelnemers doen in september examen.  Voor komend jaar is een CLA en een CLB cursus gepland.  
Zie kalender. 
 
11.kaderdag 
De kaderdag was een succes met 26 man opkomst. Er werd een presentatie gehouden over de kwaliteit van de 
organisatie van Toernooien en op welke wijze komend seizoen toestemmingen bij het district moet worden gevraagd. 
Evert Angad-Gauer  liet interessante arbitrages de revue passeren.  
BC Pijnacker vraagt of er een opfriscursus kan worden georganiseerd. Antwoord: de spelregels zijn weer veranderd en 
de NBB is bezig een opfriscursus op te zetten. We verwachten die in het seizoen 2005/2006 te kunnen geven. 
 
 
12-14 Andere plannen voor het verenigingsjaar 2004/2005 
12. Kwaliteitsplan Toernooien   
Eef Meijer geeft een toelichting over dit plan. We starten dit seizoen met de nieuwe procedure. De organisatoren 
moeten voor aanvang seizoen  (1 augustus!!) een aanvraagformulier invullen en opsturen naar de secretaris. (actie 25) 
Na toestemming wordt het toernooi vermeld op website en in het jaarboekje. 
Op de website wordt een voorbeeldreglement Toernooien opgenomen, die organisatoren kunnen downloaden. Verder 
worden goedgekeurde toernooien gepromoot door vermelding website en rondsturen posters naar alle clubs en 
aangrenzende districten. 
 
13 Spelpeilverbetering/bridge balie 
Het district, Gerard Martel, organiseert in de periode januari/april 2005 bridgecursussen voor geïnteresseerden. Deze 
cursussen worden door zowel de NBB als het district gesubsidieerd. Er worden twee pakketen van vier lesavonden 
aangeboden.DE prijs zal zeer laag zijn.  Er wordt een cursustrein op zaterdagmorgen in Berkel georganiseerd een serie 
van vier avonden/ochtenden in het Westland.  Gerard werkt e.e.a. uit. Er wordt op tijd posters verstuurd en op de 
website aankondigingen vermeld. De vergadering is zeer enthousiast over dit plan. Er wordt gevraagd om ook aandacht 
te schenken op de lesavonden aan gedragsregels. Gerard neemt dit mee. (actie 14) 
  
14. Jaarboekje, een andere opzet  



Het voorstel van de voorzitter om het jaarboekje te splitsen in een informatieboekje en een viertallenbulletins wordt 
goedgekeurd. Nog dit seizoen zal de implementatie plaatsvinden. Het informatieboekje wordt naar alle districtsleden via 
het bridgeblad opgestuurd! De verenigingen wordt wel om medewerking gevraagd: Controleer de gegevens van de 
website District. (actie 26) 
 
15 Voorbespreking Algemene Vergadering NBB op 5 juni 2004 
Er wordt uitgebreid gediscussieerd over de NBB brochure “op eigen benen”.  
De vergadering concludeert het volgende: 

- het kan geen kwaad om de organisatie van het bondsbureau door een extern bedrijf te laten 
doorlichten op efficiëntie en effectiviteit 

- het takenpakket van de NBB moet eens goed worden doorbesproken binnen de districten en de NBB 
- er zou een vacaturestop kunnen worden ingesteld op het bondsbureau 
- het budget wordt slechts voor 1 jaar goedgekeurd 

 
De vergadering verzoekt de voorzitter met klem deze punten op openhartige en duidelijke wijze te communiceren naar 
het bondsbestuur. De voorzitter zal de clubs na afloop van de bondsvergadering informeren over de afloop. (actie 27) 
Op de najaarsvergadering van ons district wordt het takenpakket op de agenda gezet. 
 
16-17 Afsluiting 
16. rondvraag 
Er wordt in het algemeen gevraagd hoe er bij de clubs wordt omgegaan met het Niet Roken gebeuren en met name over 
het komende rookverbod binnen de Horeca. 
De voorzitter maakt nog melding van het idee dat bij de NBB leeft om software modules van Bridgemate gratis aan de 
clubs beschikbaar te stellen. 
 
Najaarsvergadering 27 november 2004! 
 
 
 
Einde verslag 
 


