
 
 
 
VERSLAG VAN  DE DISTRICTSVERGADERING OP 18 MEI 2005 
�
�

De vergadering is gehouden in zaal de Ark te de Lier. 
 
Aanwezig: in totaal  meer dan 40 vertegenwoordigers van 18 verenigingen: 

Berkel en Rodenrijs, Beter Zicht, B.O.V., DBC, De Gaech, De Gehaktmolen, de Gisolf, ’s-Gravenaas, 
Kontrakt, Monsterscore, Multibridge, Nootdorpse BC, ODD, Pijnackerse BC, Prometheus, Sweet 
Lake Bridgers, Westlandse BC en ZBC-ZIA 
De ereleden de Graaf, van Dam en Bussemaker. 
En de bestuursleden Kellenbach, Meijer, Martel, van Schilt en de Haan. 

Bericht van verhindering ontvangen van: 
Bleiswijkse BC, De Brede Lee, de Overslag, Sans Stress, Goudsmit ‘91, Paris, Tuinen en Akkers.  

Overige afwezigen 
Alert, Wateringen, de Sprinter  

 
1-5 Huishoudelijke zaken 
1.opening. 
De voorzitter opent de vergadering, hij heet alle vertegenwoordigers van harte welkom en constateert dat er in jaren niet 
zo’n grote opkomst is geweest, maar dat het ongetwijfeld te maken heeft met de ontstane bestuurscrisis en de verzonden 
hoeveelheid informatie hierover.   
De voorzitter stelt voor het agendapunt bestuurscrisis als onder punt 5 te behandelen en eerst de huishoudelijke zaken af 
te wikkelen. Hij stelt tevens voor de punten 3 en 4 om te draaien. Dit voorstel wordt goedgekeurd. 
 
2. verslag van de vergadering van 27 november 2004. 
De secretaris meldt, dat de opmerking van de voorzitter n.a.v. zijn verslag hem niet op tijd vanwege vakantie heeft 
kunnen bereiken. Hij leest de vergadering de voorgestelde wijzigingen voor.  
Het verslag wordt inclusief de wijzigingen van de voorzitter goedgekeurd. Het verslag zal nogmaals naar de clubs 
worden verzonden en op de website geplaatst. 
De secretaris wordt bedankt. 
 
3. status actiepuntenlijst 
Er wordt tot veler genoegen geconstateerd, dat vele actiepunten zijn afgerond.  
Bij dit verslag vind u de bijgewerkte actiepuntenlijst. Acties, die gereed waren gemeld voor de vergadering staan niet 
meer op de lijst. 
  
4. ingekomen stukken en mededelingen 
Naast de afmeldingen meldt de secretaris de volgende binnengekomen stukken: 

- De NBB heeft het NBB rekenprogramma als opvolger van Pairs in januari van dit jaar gelanceerd. 
Al meer dan 500 verenigingen maken daar nu gebruik van. Ook het district heeft het programma 
besteld en zal dit waar mogelijk gebruiken bij zijn competities; 

- Verzoek van de Gehaktmolen om toelating in de hoofdklasse van de viertallencompetitie; 
- Verzoek van drie bestuursleden de Haan, van Schilt en Meijer om de bestuurscrisis op de agenda te 

plaatsen; 
- Toelichting van de voorzitter (met instemming van Meijer) op de feitelijke achtergronden van de 

ontstane bestuurscrisis; 
- Verzoek van de dhr Streng van de Pijnackerse BC om een grondige analyse van de bestuurscrisis; 
- Mededeling van Frans Groen, dat hij zijn kandidatuur voor de DKL functie vooralsnog aanhoudt. 

De voorzitter deelt mee dat hij door de voorzitter van de financiële commissie is benaderd voor toelichting van het 
districtsstandpunt over zijn onderzoek naar mogelijke bezuinigingen bij de NBB. De voorzitter heeft Hans Bongers 
(Kontrakt) gevraagd hem daarbij ter zijde te staan. Dit gesprek heeft inmiddels plaats gevonden. 
 
5 bestuurscrisis. 
(gezien de levendigheid van de discussie en de betrokkenheid van de secretaris  wordt bij dit agendapunt vooral de 
genomen besluiten vastgelegd). 
De voorzitter geeft een toelichting. Er ontstaat een levendige discussie waarbij de leden vooral op zoek zijn naar de 
werkelijke problemen in het bestuur. Wat langzamerhand duidelijk wordt is dat: 

- het bestuur zelf de crisis niet op kan lossen; 
- het bestuur in de huidige samenstelling niet meer bevredigend kan functioneren; 
- de lopende zaken zo goed mogelijk worden behartigd door de huidige bestuursleden; 
- er snel een oplossing moet komen (voor de ALV van november a.s.); 



- de ontstane crisis niet alleen gekenmerkt wordt door persoonlijke irritaties, maar er ook duidelijk 
verschillen van mening zijn over een aantal beleids(uitgangs)punten, waar onder de toekomst van 
het district (fusie met Den Haag?).  

 
Er werd een pauze ingelast. Die pauze werd benut voor onderling overleg. Daarna volgde een heropening van de 
vergadering. 
 
De vergadering is van mening, dat er een commissie moet worden benoemd. De heer Geelen legt een voorstel neer om 
de NBB te vragen een commissie te benoemen inclusief leden uit het district. Die commissie moet een weg zoeken om 
uit de impasse te komen. Een tweede voorstel komt van de heer de Graaf om de beroepscommissie van het district deze 
taak te geven. Met uitzondering van de Gehaktmolen, die zich van stemming onthoudt, stemt de vergadering unaniem 
voor de beroepscommissie. Deze bestaat uit Andries de Graaf Wim van Beek en Jan vd Meulen. De commissie krijgt 
voor wat betreft aanpak en oplossingsrichtingen carte blanche.  Zij bepaalt dus zelf   haar tijdschema, werkwijze etc. De 
commissie benadrukt dat zij spoed zal zetten achter haar werkzaamheden, zodat mogelijk in september al een 
oplossingsrichting aan de ledenvergadering kan worden aangeboden. 
 
Tenslotte stelt Frans Groen, dat hij gezien de situatie, (nog) geen deel wilt uitmaken van het Bestuur, maar wel  bereidt 
is om samen met JW Wessels de viertallencompetitie te organiseren.. Deze handreiking wordt met applaus begroet.  
 
6 Wedstrijdkalender 2005-2006 
De wedstrijdkalender wordt goedgekeurd met dien verstande, dat de Open Parencompetitie in dezelfde periode wordt 
gehouden als het vorige seizoen (febr-apr). Gevraagd wordt of de viertallencompetitie 1 week eerder kan starten ivm de 
sinterklaasweek.*)  
 
Tijdens dit agendapunt wordt het verzoek van de Gehaktmolen behandeld. 
De vergadering stemt in met toewijzing van een Hoofdklasseplaats aan de Gehaktmolen. Het competitieschema behoeft 
niet te worden aangepast. (er is een vrijgevallen plaats vanwege niet degraderen uit de 2e div).  ODD verzoekt om een 
extra plek in de 1e klasse.  De voorzitter xegt toe dat met dit verzoek ernstig rekening zal worden gehouden. 
 
Gevraagd wordt of de promotie-/degradatieregels voor de verschillende competities volledig en duidelijk op de website 
gepubliceerd kunnen worden. 
 
7-11 Overige Districtsactiviteiten  
7.Jeugdbridge 
Jos van Schilt legt zijn taken als jeugdcommissaris neer. Zijn aanpak leidt niet tot de gewenste resultaten. De voorztiiter 
stelt dat misschien toch gezocht moet worden naar een JC, die op de wijze van Lia Stolk een jeugdhoek op zet.  
Het (nieuwe) bestuur komt hier op terug. 
 
8. beginnersbridge/toekomstdrives 
Voor de Toekomstdrive van begin juni hebben zich maar liefst 64 beginners aangemeld! 
 
9. CL-cursussen en kaderdag  
Voor komend jaar worden cursussen gepland. Data worden nog gecommuniceerd. 
 
10.kaderdag 
Zie wedstrijdkalender. Er wordt nog onderzocht of wij met district Den Haag gezamenlijk de kaderdag(en) organiseren 
met hetzelfde programma, of verschillende kaderdagen die wederzijds zullen worden opengesteld, opdat onze leden een 
keuze hebben voor wat betreft deelname. 
 
11. Spelpeilverbeteringscursus 
Gerard Martel maakt melding van een zeer succesvolle cursus, die het afgelopen seizoen is gehouden. De vergadering 
applaudisseert Men is zeer content met de cursus en met de wijze waarop deze door Gerard is georganiseerd.  Het 
bestuur is voornemens komend seizoen wederom een cursus te organiseren met deze keer Biedermeijer Blauw als 
programma.  Het Lustrumfonds is nog niet uitgeput. 
 
12-14 Andere plannen voor het verenigingsjaar 2004/2005 
12. Kwaliteitsplan Toernooien   
Eef Meijer geeft een korte toelichting. De aanmeldingsprocedure loopt goed. De toernooiservice (website, posters, 
rondzending) loopt naar tevredenheid. De controle op de toernooien moet nog vorm krijgen 
 
13. Programmaboekje samen met Den Haag  
Met – vooralsnog – handhaving van het jaarboekje wil het bestuur met district Den Haag een gezamenlijk 
programmablad meezenden met de distributie eind augustus. De vergadering stemt hiermee in. 
 



13. 75-jarig jubileum NBB, 7 november in de Veste te Delft  
Vraag van de secretaris om de kaarten voor de jubileumviering van 7 november a.s. vooral “gecontroleerd” te 
distribueren. Het wil nog wel eens voorkomen, dat kaarten niet worden gebruikt en dat is jammer, dan zit de zaal 
gedeeltelijk leeg en dat is niet de bedoeling. Check svp goed of de kaarten gebruikt gaan worden! 
 
 
 
15 Voorbespreking Algemene Vergadering NBB op 5 juni 2004 
De voorzitter maakt melding van het feit dat de Lotto organisatie sponsorgeld heeft toegezegd aan de NBB. Hierdoor 
kunnen de komende twee geplande extra contributieverhogingen achterwege blijven. De heren Bongers en van Schilt 
benadrukken nogmaals het belang van een kritische beoordeling en monitoring van de uitgaven/inkomsten van het 
bondsbureau. 
 
De licentiecontracten van het NBB rekenprogramma zijn  door de NBB nog niet teruggestuurd. Het duurt erg lang.  
 
Gevraagd wordt wanneer de kaarten voor de lustrumviering naar de verenigingen worden gezonden. 
 
Er wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om subsidie van de gemeente te ontvangen. De voorzitter doet navraag 
bij de NBB. 
 
16-17 Afsluiting 
16. rondvraag 
Alleen de heer de Graaf maakt gebruik van de rondvraag. Hij bedankt de voorzitter voor zijn rustige en weloverwogen 
wijze waarop hij deze moeilijke vergadering heeft geleidt. De vergadering applaudisseert instemmend. 
 
 
Datum najaarsvergadering wordt nog vastgesteld. 
 
 
Einde verslag 
 
*) Naar aanleiding van de vraag, gesteld bij punt 6, moet worden opgemerkt dat al rekening is gehouden met de 
Sinterklaasdrives: de 6e competitieronde is verdeeld over twee weken, zodat de periode van 29/11 t/m 5/12 vrij blijft. 
 
 


