
Notulen ALV District Dordrecht NBB 9 april 2016 
 
Aanwezig namens de verenigingen 
BC Gorcum   Jan van Heems 
    Bert  Korterik 
Sans Fumer   Sophie van Blokland 
DBC Thuredregt  Kees de Jong 
B.C. De Vesting   Frans Uelman 
    Hans Aalberts 
BC Dimanche   Helga Naarding 
St. Denksport Papendrecht Dick Groenendijk 
Passageclub   Jos van Munster 
    Herman Kroon 
B.C. Je Coupe   Pem Kubbe 
B.C. Sans Atout   Bert van Dongen 
B.C. Papendrecht  Jos van Munster 
    Herman en Loes Kroon 
B.C. Hoornaar   René van der Horst 
P.B.C. ’81   Marijke Claassen 

Tini Westein 
Sliedrechtse Bridgeclub  Theo Quast 
N.R.B.C. Dubbeldam  M. v/d Stam-Peters 
Afwezig, mk: 
De Devel ,BC. ’t Ambacht, B.C. de Merwe, Kees Griffioen, BC Overslag 
Afwezig, zk: 
BC. 70, B.C. Ter Merwe, B.C. Drechtsteden, B.C. Hartenvrouw ,B.C. Je Coupe, Alblasserdamse B.C., 
B.C. Overslag, N.R.B.C. Zwijndrecht  
Bestuur:    Peter Grabau, voorzitter 
    Helga Naarding, penningmeester 
    Pieter Bekkers, secretaris 
Commissieleden   

Pem Kubbe, DKL 
    Bert de Vries. Plv DKL 
    Jos van Munster, Onderwijsadviseur  
    Herman Kroon, Verenigingsadviseur 
    Annelies Guit, Webmaster 
Ereleden   Dick Groenendijk 
Namens de NBB  Koos Vrieze, voorzitter van de NBB 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder het erelid Dick 
Groenendijk en de voorzitter van het bestuur van de NBB, Koos Vrieze, die na de formele vergadering 
het woord zal voeren. Peter spreekt zijn genoegen uit over de goede opkomst. 
 
2. Mededelingen (door de voorzitter) 

1. Peter staat nog even stil bij het afscheid van Dick Groenendijk als bestuurslid van de 
Stichting Denksportcentrum, in december 2015. Hij was een inspirerend voorbeeld van inzet 
voor alle vrijwilligers in de regio. 

2. Het voorzittersoverleg met de NBB is geweest en stond in het teken van het 
Meerjarenbeleidsplan, waarover Koos Vrieze aan het einde van de vergadering het nodige 
zal vertellen en waarvan een samenvatting onder de naam “Kom erbij”aan de secretarissen 



is toegezonden. Er was waardering voor het stuk en de presentatie van Koos en er volgde 
een levendige discussie in het voorzittersoverleg. Kern van het plan is het vergroten van de 
toegankelijkheid van de bridgeclubs 

3. Volgend seizoen staat een CLA en/of CLB-cursus gepland. In het seizoen 2017/2018 start – 
indien alle voorbereidingen afgerond zijn - de nieuwe cursus wedstrijdleider en 
systeembediening. Ons district heeft zich daarvoor bij de bond hard gemaakt en met succes!  

4. Hoffelijkheid is en blijft een zeer belangrijk punt in de verenigingen en de 
districtswedstrijden. De voorzitter wijst op de Hans Kreijns-trofee, waarvoor verenigingen 
kandidaten kunnen voordragen (uitblinken in sportiviteit en goede tafelmanieren). 
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken (secretaris) 
Naast de reeds toegezonden stukken meldt de secretaris, dat de volgende brieven/mails zijn 
binnengekomen: 

- Teleurstelling bij de hr. Van de Herik (lid BC De Vesting) dat de aparte functie 
jeugdcommissaris in de vorige ALV bij het district is opgeheven. 

- Verzoek om en toestemming aan B.C. De Vesting inzake een midzomerdrive op 
30/7/2016 

- Dank aan de organisatoren van het viertallen (DKL: Pem en Bert) over hun inzet om de 
competities goed te verlopen (Hr. Aalberts) 

- Voorstel tot wijziging van de startdatum van de viertallencompetitie ivm overlapping met 
speeltijden clubs (Denksportcentrum): komt  bij 9b aan de orde.  
 

4. Samenstelling bestuur en commissies en bestuursverkiezing 
Het overzicht is meegezonden en kent voor het moment geen wijzigingen.  

 
5. Verslag van de ALV van 31 oktober 2015 (bijlage)  

- Aanwezigen: hr. Uelman en Beukenkamp is de correcte spelling van de namen van de 
vertegenwoordigers van B.C. De Vesting 

- N.a.v 2.4: wordt gevraagd hoe de cursussen CLA/CLB verder gaan. Geantwoord wordt dat 
die bij voldoende aanmelding in het komend seizoen zullen plaatsvinden en hopelijk de 
nieuwe cursus bediening en wedstrijdleider in 2017/8. 

- Hert verslag wordt vastgesteld door de vergadering onder dankzegging aan de secretaris.  
 

6. Jaarverslag district 2015 
Bij het meegezonden jaarverslag, dat grotendeels is opgenomen in het integraal jaarverslag van de 
NBB  stond een zinsnede over het weinig gelukkige optreden van de heer Mol in de vorige ALV. De 
NBB heeft in overleg met Peter Grabau, onze voorzitter, de opgenomen kwalificaties niet 
overgenomen. De voor het tweede deel uitgenodigde en reeds aanwezige NBB-voorzitter Koos 
Vrieze lichtte toe, dat een neutralere tekst naar de mening van het NBB-bestuur beter was. Wel heeft 
hij in het bestuur de opmerkingen van het district duidelijk verwoord. Peter Grabau kon zich in de 
neutralisatie vinden. Uit de vergadering gaf Bert van Dongen een reactie: hij vond dat zo’n beleving 
van de vergadering wel mocht worden overgenomen. Na discussie ging hij, met de vergadering, 
akkoord met de wijziging en het Jaarverslag 2015.   
  
7. Begroting 2015-2016 en toelichting  
De penningmeester gaf aan dat de rondgestuurde cijfers voor intern gebruik waren en dat de 
bedoelde cijfers gekopieerd klaar lagen en op de beamer te zien waren. Aan de hand van de 
projectie gaf zij de hoofdpunten nog eens aan: 
Balans: 

- De vrijwilligersdrive heeft € 1400 gekost. De reserve die voor het houden van deze 
activiteit op de balans stond is daarmee  opgesoupeerd. 



- Op de balans staat een algemene reserve van € 5100 opgenomen; de penningmeester 
stelt voor een deel van deze reserve aan te wenden voor het 50-jarig jubileum van het 
district in 2020. 

- Verder geen bijzondere zaken 
Resultaten: 

- Het district heeft een retributie van de bond van € 2000 ontvangen. 
- In het voorzittersoverleg heeft Peter gepleit voor een regelmatige verhoging van dat 

bedrag, in de pas lopend met de  contributie. Koos Vrieze gaf aan, dat daarover in het 
bestuur inmiddels een positief besluit is gevallen. Wat dat precies betekent zal later 
duidelijk worden. 

- Voor de vrijwilligersdrive zijn 2 opties: goedkoper maken/eigen bijdrage vrijwilligers of 
eens per 2 jaar houden. Het bestuur heeft voor de laatste optie gekozen. 

- de bijdrage voor de open parencompetitie is met € 5 pp verhoogd, en de viertallenprijs is 
ongewijzigd (komt ten laste van de verenigingen). 

De voorzitter bedankt Helga voor de toelichting en geeft de vergadering mee, dat er “goed op de 
kleintjes wordt gelet”, omdat de penningmeester heel scherp is op de uitgaven. We doen veel in het 
district met weinig geld – zo wordt ook vanuit de zaal opgemerkt. Daarom is het district nu bezig met 
pogingen tot sponsoring. 
Hij vraagt de kascommissie, bestaande uit Theo Quast en Bert van Dongen, naar hun bevindingen. Zij 
delen mee, alles in orde te hebben bevonden. De administratie verdient complimenten, was heel 
goed verzorgd. Zij stellen de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het financiële 
beleid. De zaal neem dat voorstel met applaus over. 
 
8. Dupliceermachine 
Peter Grabau zet de situatie uiteen. De dupliceermachine is defect en niet te repareren. Het is goed 
een dupliceermachine in het district te houden, want: 

- Beter geschudde spellen in de districtscompetities, ook als voorbereiding op hogere – 
landelijke – klassen; 

- Voor cursussen spelpeilontwikkeling is zo’n machine nodig 
- Verschillende verenigingen zouden graag hun toernooien met gedupliceerde spellen 

spelen. 
De huidige situatie is : Het Denksportcentrum overweegt een machine aan te schaffen; daarnaast 
wordt met sponsors gesproken over een bijdrage. De aanschaf door het DSC zou voor sponsors 
aantrekkelijker kunnen zijn (lokaal). 
Het districtsbestuur vraagt toestemming om op deze weg verder te gaan. Mogelijk is dan ook een 
financiële inzet van het district nodig, die door inkomsten gedekt moet zijn. De penningmeester is 
ervoor om te zorgen dat de opzet verantwoord is voor de financiën van het district. De gedachte is 
de gebruikers binnen het district gratis te laten gebruiken van de machine. Voor andere dan 
verenigings- en districtsactiviteiten wordt wel een vergoeding gevraagd. 
Dhr. Uelman (BC De Vesting uit Gorinchem)is niet tegen, maar heeft reserves. Stelt in plaats daarvan 
betalen per spel voor. In Gorinchem heeft men namelijk een eigen dupliceermachine, en de 
plaatselijke clubs profiteren daarom  niet mee van het gratis gebruik van de eventueel aan te 
schaffen districtsmachine. De voorzitter raadt dit af. 
Dhr. Quast vraagt waarom niet in oktober te besluiten. Als in de tussentijd DSC of sponsor 
betaalt/het risico neemt, Is aanschaf uiteraard akkoord, maar anders wil hij graag in de vergadering 
de situatie beoordelen. Peter en Pem voeren aan dat dat te laat komt voor de districtscompetities en 
diverse drives; en mogelijk ook voor de cursussen. 
De voorzitter brengt zijn vraag in stemming. Met algemene stemmen krijgt het districtsbestuur 
mandaat om de voorgestelde weg te bewandelen. 
 
9.  
A. Bestuursactiviteiten 



De activiteiten in het seizoen 2016-2017 zullen zijn:  
-  Open paren 
- Nieuwjaarsbijeenkomst met drive 
- Viertallen competitie 
- Vrijwilligersdag 
- CLB-cursus 
- Bijeenkomst met wedstrijdleiders (mogelijk  over nieuwe spelregels).  
Het ledenverloop in het district blijft zorgen baren. Sommige verenigingen dalen beneden een 
kritisch ledenaantal (2 groepen). Extra acties zijn dan nodig. Bij sommige verenigingen helpt dat niet: 
wat dan? Antwoord voorzitter: soms is misschien fusie de enig overblijvende optie. Contact met CA 
of OA wordt nogmaals aanbevolen. 
 B. DKL 
1. Wedstrijdkalender 
Wijzigingen/aanvullingen: 

• Viertallen start 12 i. p. v. 19 januari 

• Hoofdklasse speelt 9 zittingen, in verband met de degradatie van 3 viertallen uit 2-de 
divisie 

• Webmaster Annelies  Guit zal nog een extra bericht opnemen over de 
zomeravondwedstrijden 2016. De verenigingen wordt gevraagd wijzigingen aan Annelies 
door te geven! 

• Van Rappardtoernooi 19 november is van BC’70 

• Bridgeclub Gorcum de Vesting organiseert op 30 juli een zomerdrive 

• Sliedrecht wil in september een nieuwe drive: antwoord: dat kan want er zijn in 
september nog nauwelijks drives. 

• De aangepaste kalender zal bij de notulen worden meegezonden. 
2. Organisatie districtswedstrijden 
 Pem Kubbe licht zijn notities toe: de regels zijn vrijwel gelijk aan vorige jaren, alleen zijn zij 
meer expliciet gemaakt; bijv.: bij gelijke stand telt het onderling resultaat.  
Diverse sprekers, waaronder  Koos Vrieze, menen dat daarvoor aanvullende bepalingen op het 
competitiereglement nodig zijn. 
C. Clubondersteuning en trainingen 

- De workshops spelpeilverbetering zullen in het najaar plaatsvinden. 
- De toekomstdrive is 23 april: er zijn nog  voldoende plaatsen open: graag aanmelden! 

Docenten zijn welkom ter begeleiding. 
- Start 13.00 uur; zaal open 12.30 uur. 
- Inschrijving sluit 16 april. 

 
- Binnenkort komen de uitnodigingen voor de workshops spelpeilverbetering 

 
10.  Invulling districtsvergaderingen (voorzitter) 
Overwogen werd de heer Stravers voor de volgende keer uit  te nodigen. Is bij Barendrecht/Ambacht 
minder goed bevallen. Er wordt naar een andere spreker/invulling gezocht.  
 
11. Vaststelling volgende vergadering 
Zaterdag 29 oktober 2016, 10 uur te Papendrecht. 

 
12. Rondvraag  
De voorzitter en de penningmeester vragen de kascontrolecommissie in dezelfde samenstelling nog 
eens op te treden. Dhr. Quast en dhr.  van Dongen stemmen graag in. 
 
13. Sluiting 



De voorzitter bedankt alle commissieleden voor hun werk.  Voorts sluit hij de vergadering en bedankt 
alle aanwezigen voor een goede en nuttige vergadering. Hij wijst op het aansluitende optreden van 
Koos Vrieze, de voorzitter van de NBB. 
 
 
Aansluitend vertelt Koos Vrieze over het Meerjarenbeleidsplan van de NBB, waarvoor een stuk is 
verspreid en op de NBB-site meer informatie is gegeven.  
Er volgt een geanimeerd uurtje, waarin vanuit de zaal diverse suggesties worden gedaan en 
meningen gegeven, onder andere om zich bij de werving sterker op mensen van middelbare 
leeftijd en klaverjassers te richten. 


