
 
 
 
 
VERSLAG VAN  DE DISTRICTSVERGADERING OP 27 NOVEMBER 2004 
�
�

De vergadering is gehouden in zaal REHOBOTH te Berkel. 
 
Aanwezig: in totaal 31 (!)vertegenwoordigers van 19 verenigingen: 

Berkel en Rodenrijs, Bleiswijkse BC, B.O.V., De Brede Lee, DBC, De Gaech, De Gehaktmolen,  
Gisolf, ’s-Gravenaas, Kontrakt, Nootdorpse BC, Multibridge, ODD, Prometheus, Pijnackerse BC, 
Sweet Lake Bridgers, Tuinen en Akkers, Westlandse BC en ZBC-ZIA 
De ereleden: De Graaf, Bussemaker en van Dam 
en de bestuursleden Kellenbach, Meijer, Martel, van Schilt en Wessels. 

Bericht van verhindering ontvangen van  
Monsterscore, de Overslag, Sans Stress, Goudsmit, Paris, Wateringen, 

Overige afwezigen 
Alert, Beter Zicht, de Sprinter  

 
 
1-3 Huishoudelijke zaken 
1.opening 
De voorzitter opent de vergadering, hij heet alle vertegenwoordigers en in het bijzonder de drie ereleden  van harte 
welkom en constateert tot aller genoegen, dat de opkomst deze keer wederom bijzonder goed is!   
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2. verslag van de vergadering van 26 mei 2004  en  status actiepuntenlijst 
Het verslag wordt, met een paar kleine (detail) wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Tevens worden de actiepunten 
geactualiseerd. De secretaris wordt bedankt. 
 
3. ingekomen stukken en mededelingen 
Naast de afmeldingen meldt de secretaris de volgende binnengekomen stukken: 

- brief van de NBB met de aankondiging, dat vanaf heden, mede in verband met 
bezuinigingsmaatregelen, de stukken voor de ledenvergaderingen niet meer worden verspreid via de 
post, maar beschikbaar worden gesteld via de website van de NBB; 

- het eerste exemplaar van een nieuw bridgeblad Toernooi Magazine. Deze organisatie gaat ook 26 
bridgefestivals per jaar organiseren; 

- een brief van Kontrakt met het verzoek om te brainstormen tijdens deze vergadering over het 
enthousiasmeren van bridgers/verenigingen om Butler wedstrijden op de verenigingsavond te 
organiseren. De voorzitter stelt voor om dit tijdens de rondvraag te behandelen; 

- twee verzoeken ontvangen van verenigingen, die het bestuur verzochten een DKL beslissing,  
genomen tijdens de viertallencompetitie, in  heroverweging te nemen. De verzoeken zijn in 
behandeling. 

   
 
4-6 Verantwoording over het verenigingsjaar 2003/2004 
4. jaarverslag seizoen 2003/2004 
Wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. De suggestie wordt gegeven om voortaan website en 
emailadressen te vermelden. 
 
5. competities, opleiding, jaarboekje, nieuwsbrieven, toernooiservice en kwaliteit  
De deelname aan de competities bleef op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren met een licht dalende trend. De 
parencompetities blijven mager bezocht. Ze mogen meer aandacht krijgen vwb deelname. 
Het Jaarboekje nieuwe stijl met uitgebreide distributie is goed ontvangen. Een enkeling mist toch de viertalleninfo. De 
vergadering besluit de huidige nieuwe opzet te handhaven. 
De Nieuwsbrieven werden goed ontvangen. 



De Toernooiservice liep goed. Het aanvraagformulier wordt iets gewijzigd. (gebruikersvriendelijker). Men wil de 
formele toestemming met een PDF handtekening ontvangen. (actie 28) 
 
6.financieel jaarverslag 2003/2004 
De voorzitter (ad-interim penningmeester) meldt dat de gelden van het jeugdfonds op dit moment door het overlijden 
van Joke Hendriks niet bereikbaar zijn. De nieuwe penningmeester zal dit actiepunt oppakken. (actie 29). 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
7-9 Decharge en benoeming bestuursleden  
7. verslag kascommissie 
De kascommissie meldt schriftelijk, dat de boeken zijn gecontroleerd en dat deze een juiste weergave zijn van de 
financiële positie van het district.  Op basis van deze rapportage wordt de ad-interim penningmeester en het bestuur 
decharge verleend door de vergadering. De voorzitter wordt in het bijzonder bedankt voor zijn inzet als ad-interim 
penningmeester. 
 
8.benoeming nieuwe  kascommissie 
Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd:  Mevr. Slots en de heren Dingjan en van Nispen (reserve). 
 
9.bestuurssamenstelling 
Na zeven jaren perfecte uitoefening van zijn DKL taken neemt Jan-Wierts Wessels officieel afscheid. De voorzitter 
bedankt hem, mede namens alle verenigingen, voor al het werk dat hij heeft verricht en de prettige wijze waarop hij 
zich altijd heeft gemanifesteerd. Hij overhandigt hem (en voor zijn vrouw) een blijk van waardering in de vorm van 
geestrijk vocht. 
Jacques de Haan wordt bij acclamatie verkozen tot penningmeester.  
De voorzitter meldt, dat hij zich na deze termijn (einde november 2006) niet herkiesbaar stelt.  
 
10-11 Plannen voor het verenigingsjaar 2004/2005 
10. begroting   
Het onderdeel viertallen moet aangepast worden. Waarvan acte. Er worden enkele vragen gesteld ter nadere toelichting. 
De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
11. diverse activiteiten 
- competities 
In de lopende viertallencompetitie zijn een aantal viertallenplaatsen rechtstreeks toegekend. De DKL geeft daar een 
toelichting op. De Gehaktmolen is teleurgesteld in het niet toekennen van een 1e klasse plek. De secretaris zegt toe het 
verzoek van de Gehaktmolen te bespreken met de NBB, directeur Gijs van der Schreer. Misschien, dat er een 2e divisie 
plek mogelijk is. (actie 30).  
- cursussen 
In Januari 2005 gaat de Spelpeilverbeteringscursus, met Bridge Balie subsidie, van start. Alle plaatsen zijn volgeboekt! 
Er hebben zich respectievelijk 32 en 31 bridgers aangemeld. Hiervan nemen 14 bridgers aan beide cursussen deel. 
De Toekomstdrive wordt definitief op 21 mei gehouden. 
- samenwerking met andere districten 
Het bestuur wil een intensievere samenwerking met district Den Haag. Er is een vergadering met hen voorzien in 
januari. We mikken op het gemakkelijker maken van deelname aan de onderlinge competities en onderzoeken de 
mogelijkheden om sommige activiteiten samen te organiseren. 
- jeugd 
Jos van Schilt roept de aanwezigen nogmaals op om te helpen bij het werven van vrijwilligers. Er wordt melding 
gemaakt van een initiatief, dat is gestart door de zoon van de heer Lindeboom, die op het Stanislaw College een 
bridgecursus is gestart.  
De vergadering roept op om met Paris een cursus op de TU Delft te starten.  (actie 31). 
In Delft zijn twee docenten geïnteresseerd. Jos is al op de hoogte.  
29 januari a.s. is er een centrale Jeugdbridge vergadering in Utrecht. Op Stepbridge wordt een jeugdactiviteit gestart. 
- 75-jarig jubileumfeest NBB 
Er wordt een korte toelichting gegeven op deze festiviteit, die op zondag 6 november in Theater de Veste wordt 
gehouden samen met district Den Haag. 
 
12 Voorbespreking Algemene Vergadering NBB op 11 december 2004 
Er is een Financiële Commissie benoemd, die de NBB doorlicht naar aanleiding van de discussies over het rapport “op 
eigen benen”.  Deze commissie is ingesteld  ipv een dure professionele externe organisatie.  
Dhr Bongers meldt zich aan als kandidaat-lid van deze Commissie. 
De secretaris zal deze aanmelding bij Gijs van de Schreer melden. (red. Dit is gebeurd, de commissie is formeel door de 
ledenvergadering benoemd, volgend jaar staat de eerste herbenoeming op de agenda, dhr Bongers wordt meegenomen 
als kandidaat).  



Deze vergadering is van mening, dat de Commissie eerst moet rapporteren over haar resultaten alvorens de 
contributieverhoging doorgang kan vinden. De voorzitter meldt, dat de verhoging ieder jaar opnieuw moet worden 
goedgekeurd door de ledenvergadering van de NBB en dat de Commissie ook iedere ledenvergadering haar voortgang 
meldt. 
 
13-14 Afsluiting 
13. rondvraag 
Dhr Bongers, Kontrakt, leidt de brief in mbt de Butler/Viertallen vraag. Waarom is Butler spelen niet aantrekkelijk? 
Waarom wordt dat zo weinig op de clubs opgenomen in de wedstrijdkalender? 
Vanuit de zaal wordt gereageerd met de volgende opmerkingen/suggesties: 

- veel bridgers begrijpen het spelletje en de puntentelling niet 
- op de website van BC Leidschenhage staat een aardige toelichting op de puntentelling 
- butler is de beste oefening voor viertallen 
- animo viertallen is ook tanende 
- misschien moeten we in een ander jaargetijde de viertallencompetitie houden 
- er zou een begrijpelijk “verkoopverhaal” over Butler gemaakt moeten worden 
- de technische commissie van een club moet het stimuleren 
- gewoon op de clubwedstrijdkalender opnemen, niet vragen, gewoon doen 
- misschien eens X-imps spelen 
- met voorgesorteerde spellen spelen, bridgemate/bridge-IT gebruiken en persoonlijke frequentiestaten 

met spelverdelingen uitreiken   
 
ODD vraagt of de Open Paren competitie om 20.00 u kan beginnen ipv om kwart voor acht. Dit in verband met 
reistijden. Tijdens de vergadering wordt besloten om de aanvang inderdaad op 20.00 u vast te stellen. 
 
BC Pijnacker vraagt hoe je om moet gaan met een viertal dat tijdens de viertallencompetitie te laat aan de tafel 
verschijnt. De DKL wijst op enerzijds de reglementen en anderzijds het mild omgaan met deze situatie. Overmacht kan 
vrij snel, zeker in de avonduren, een rol spelen. 
 
 
14. Afsluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en nodigt ze uit voor de lunch. 
Daarna wordt er voor het eerst sinds vijf jaar weer na afloop geviertald! 
 
Voorjaarsvergadering 25 mei 2005!  
(naderhand verplaatst naar 18 mei 2005) 
 
 
Einde verslag 
 


