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Aanwezig: 

 B.C. De Devel   Willemien Dingemans 

 B.C. ’t Ambacht   Bas van der Jagt 

 Sans Fumer   Jacqueline Willemse 

B.C. Hoornaar   Bert de Vries 

B.C. ter Merwe   Nico Breur 

N.R.B.C. Drechtsteden  Marijke van der Meer 

     Lenie Zwartveld 

PBC ’81    Marijke Claassen 

     Tini Westein 

B.C. Dimanche   Helga van Naarden 

Sliedrechtse B.C. ̀   Theo Quast 

B.C. Je Coupe   Joke Boeren 

B.C. Papendrecht   Jos van Munster,  

Herman en Loes Kroon 

 DBC/Thuredrecht   Pieter Bekkers 

 B.C. Overslag   A. van Wissen-Busser 

 Passageclub Papendrecht Jos van Munster, Herman Kroon 

Bestuur Peter Grabau, Helga Naarding, Pieter 

Bekkers 

Commissieleden Bert de Vries, Jos van Munster, Herman 

Kroon 



Afwezig met kennisgeving: 

Leden: B.C. Gorcum, B.C. ’70, B.C. de Vesting, 

Stichting Denksport Papendrecht, B.C. 

de Merwe, B.C. Sans Atout, 

Albasserwaardse BC ’70, N.R.B.C. 

Dubbeldam, N.R.B.C. Zwijndrecht 

Commissieleden Pem Kubbe, Annelies Guit  

Ereleden, leden van verdienste   

 Dick Groenendijk, Kees Griffioen, Loes 

van Blankvoort 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter Grabau heet de aanwezigen welkom en stelt de agenda aan de orde. Hij 

wil aan de agenda toevoegen een gedachtenwisseling over de opzet van de 

vergadering. Wordt toegevoegd na punt 13. De –uitgebreide - agenda is 

akkoord voor de vergadering. 

2. Mededelingen 

*  Op 23 mei zal de voorzitter en de directeur van het Bondsbureau van de 

NBB het district bezoeken. Doel is met besturen van de verenigingen van 

gedachten te wisselen over het beleidsplan. Nadrukkelijk worden de 

verenigingsbestuurders nu – en ook nog apart door de secretaris – 

uitgenodigd. 

* Peter heeft een voorzittersoverleg bijgewoond: een overleg van de 

districtsvoorzitters met het algemeen bestuur van de NBB. De bond vroeg: 

doen we te veel, te weinig, en de goede dingen? De antwoorden waren: 

 - De NBB doet niet te veel 

 - De bond moet doorgaan  met de steun aan de verenigingen; vooral de 

ICT-steun wordt heel belangrijk gevonden. 

 - Ideeën waren: meer doen aan marketing; duidelijke doelen stellen over 

ledenaantal en doelgroepen; het bridgeblad verbeteren; meer jonge mensen 

betrekken bij het bridge; meer doen voor vrijwilligers. 



* Het werk van Jos en Herman binnen het district blijft van groot belang: 

helpen bij het werven van nieuwe bridgers/nieuwe leden. Zij roepen op om 

vooral te werken aan een positieve en prettige sfeer binnen de verenigingen 

en tijdens de districtswedstrijden. We kunnen het ons niet veroorloven door 

vervelend gedrag mensen af te schrikken. 

* De hoffelijkheid komt als apart punt aan de orde: 

 - Opnieuw wordt het verspreiden van het boekje van Stravers (Gids voor 

bridge) aanbevolen. In sommige verenigingen wordt dat (gratis) onder de 

leden verspreid. 

 - Jacqueline Willemse meldt dat bij haar club (Sans Fumer) aan 

onvriendelijke spelers soms ”de gele kaart”wordt getoond: een geel uittreksel 

van het betreffende artkel uit het spelregelboekje; en ondersteunt de ideeën 

van Stravers. 

 - Stravers organiseert jaarlijks een “hoffelijkheidsdrive”, in de omgeving 

van Amsterdam. Gesuggereerd wordt om hem als spreker naar het district te 

halen. 

* De Toekomstdrive is (helaas) gecanceld: er was te weinig animo voor. De 

vergadering betreurt dat. Gesuggereerd wordt de drive als vast onderdeel in 

de opleidingsprogramma’s op te nemen. 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

De lijst met correspondentie vanuit het district zat bij de stukken: er waren 

geen vragen of opmerkingen over. 

4. Samenstelling bestuur en commissies 

Naar aanleiding van het rooster van aftreden meldt Helga dat zij niet in 2014, 

maar in 2017 als aftredend genoemd wil worden. De voorzitter reageert 

namens de aanwezigen verheugd.  

5. Verslag van de ALV 25 oktober 2014 

Eén aanpassing: de voorzitter van de NBB is niet Koos de Vries, maar Koos 

Vrieze. Hiermee wordt het verslag vastgesteld. 

6. Jaarverslag van de secretaris, DKL, VA en OA 



Aanvulling verslag secretaris: Workshops spelpeilverbetering lopen goed. 

7. Overzicht verloop clubleden  

* Het aantal leden binnen het district loopt langzaam achteruit. Dit geldt 

overigens niet voor alle verenigingen; sommige weten juist leden te winnen, 

in het algemeen door heel actief aan opleiding te doen; én veel aandacht aan 

de sfeer in de club te schenken.  

* Het is duidelijk dat de instroom van nieuwe leden in de meeste 

verenigingen achterloopt. Dit is een repeterend verhaal. De vraag is dan ook 

“wat kunnen we (nog meer) doen?” 

 - In Barendrecht (Sans Atout) is jaarlijks een nieuwe klas voor 

startersbridge. Daar is ook jaarlijks een goede instroom. 

 - Ook in kleinere verenigingen blijkt instroom soms een opgave. Het 

motto is dan “bridge is gezellig”. Dat moet die club dan wel lukken 

waarmaken tegenover de nieuwelingen! 

* Ledenwerving staat of valt met vrijwilligers die véél tijd in de opleiding 

stoppen. Dat is zo bij Sans Atout en dat gebeurt bij de Passageclub in 

Papendrecht waar Jos en Herman met veel vrijwilligers de opleiding 

vormgeven.    

* Genoemd worden de problemen die er in Gorinchem zijn om  instroom te 

realiseren. Er is geadviseerd om opleidingen te realiseren samen met 

verschillende clubs uit deze regio. 

* Peter Grabau besluit de discussie met het aanbod ”Het district wil u als 

verenigingen helpen!” 

8.   Jaarverslag van de penningmeester 

Helga Naarding licht de het financieel verslag toe: Zoals het hoort sluit het 

financieel overzicht, maar is er een virtueel positief  saldo van ca. € 1000. De 

redenen daarvoor waren:  

- De DKL-vergoeding is afgeschaft 

- Reser veringen (voor o.m. de dupliceermachine) zijn afgeschaft 

- Jos en Herman hadden een positief resultaat op hun activiteiten van 

ca. € 400. 



Daarentegen vielen andere posten tegen:  Zo waren er  veel deelnemers aan de 

Nieuwjaarsdrive ( op zich positief) en waren er meer afscheidskosten dan 

begroot. 

Het positieve resultaat is in de begroting aangewend voor een reservering voor 

de Vrijwilligersdag (€ 1300).  

Voor de toekomst meldt de penningmeester twee zaken: 

1. Als de situatie niet verandert, is het perspectief op een positief saldo 

gelijk. 

2. Deelname aan districtsactiviteiten heeft een dieptepunt bereikt. De 

deelname zorgt niet meer voor een kostendekkende exploitatie. 

  

9. Verslag van de kascontrole commissie  

De Kascommissie onderschrijft de bevindingen van de penningmeester. Zij heeft 

geen onregelmatigheden gevonden. De kascommissie stelt de vergadering voor 

het bestuur en de penningmeester décharge te verlenen van het gevoerde beleid. 

De vergadering stemt hiermee in met een applaus. 

10. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 

Bert de Vries treedt en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. Anja van Wissen 

wordt voorzitter. Theo Quast meldt zich aan als nieuwe reserve. 

11. Vaststellen wedstrijdkalender seizoen 2015-2016 

* Op 17 oktober zijn er 2 toernooien (Groeneveld en Sans Atout): formeel wordt 

toestemming gevraagd. De vergadering geeft deze. 

* Idem voor 31 oktober en 14 november.  

* De inschrijving van Ambacht (naamswijziging) is onder voorbehoud. 

12. Activiteiten District (kaderdagen, trainingen, toekomstdrive, e.a.) 

 1. Vrijwilligersdag: 14 aanmeldingen, animo is nog beperkt. Afspraak: in 

de verenigingen worden nog deelnemers gezocht. Passageclub, Overslag en 

Drechtsteden komen nog met deelnemers. Proberen niet af te zeggen. Verzoek 

om ook paren te laten meedoen: wedstrijdleider probeert mee te bewegen met de 

wensen.  



 2. Workshop rekenprogramma: is met 24 aanmeldingen vol! We zien dat 

de wedstrijdleidersrol wordt opgedeeld in een computer bediening en een 

arbitragerol. Hierop moeten misschien de opleidingen inspelen. 

 3. De DKL vraagt of er behoefte is aan andere wedstrijdvormen: 

bijvoorbeeld gemengde paren, damesparen, eventueel op de (vrijdag-)middag, 

viertallen in het najaar? Verenigingen graag reageren! 

 4. De secretaris wordt gevraagd een aantal zaken z.s.m.  aan de 

verenigingen voor te leggen: 

 - aanmeldingen vrijwilligersdag 9 mei 

 - Deelname overleg bridgebond 23 mei 

 - Kaderdag met Ton Kooijman op 20 november, over ontwikkelingen 

arbitrage ed. 

 - Meer/andere districtswedstrijden. 

13. Vaststellen datum volgende vergadering 

  Het voorstel van 31 oktober wordt vastgesteld. 

14.  Kunnen we meer doen om de districtsvergadering aantrekkelijker te 

maken? 

De voorzitter wil graag meningen horen. Hij denkt aan zaken als: lunchen, 

bridgen, een spreker of een themabijeenkomst. 

De vergadering geeft het volgende aan: een korte vergadering (nu 1 uur) is 

prettig.  Een potje bridge op een regenachtige middag is wellicht aantrekkelijk. 

Eens per jaar een thema van een uur na een uur vergaderen trekt een aantal 

mensen aan. De voorzitter vraagt (via de secretaris) mensen suggesties voor 

onderwerpen in te sturen. 

15.   Rondvraag 

Theo Quast noemt een aantal zorgelijke ontwikkelingen: 

 * De districtsactiviteiten worden minder. 

 * De instromers onder meer van de Passageclub worden soms minder 

goed opgevangen; en het is in ieders belang dat goed te doen! 



 * Zijn twee niveaus van arbitrage mogelijk: wedstrijd- en 

gezelligheidsgroepen? 

De voorzitter onderschrijft de gemaakte opmerkingen en geeft ze de 

verenigingen mee. 

 Opnieuw wordt gevraagd of de toelatingseisen om mee te kunnen doen aan de 

Toekomstdrive versoepeld kunnen worden.  Jos wil hierover praten, maar is 

voorlopig van mening dat de bondsregels dit niet toelaten. 

Men vraagt naar het gebruik van de bridgemates van het district. Bert en Helga 

antwoorden dat deze goedkoop te verkrijgen zijn. Voor de verenigingen en 

goede doelen gratis; voor commerciële activiteiten tegen vergoeding. Ze worden 

een paar keer per jaar geleend. 

Kunnen de CLA-CLB-cursussen zoveel mogelijk doorgang vinden, desnoods 

met een kleiner groepje? Zij zijn van levensbelang voor de verenigingen. 

Antwoord: Eens. Volgend jaar beter in de markt zetten.  

Vraag: kan je ook alleen examen doen? Antwoord: ja. 

16.   Sluiting 

De voorzitter herinnert de secretaris aan een snelle rondzending van de zaken 

met name betreffende 9 mei en 23 mei.  

En sluit om 11.15 de vergadering onder dankzegging voor de komst en de 

actieve deelname van de aanwezigen. 

 


