
     

Notulen ALV District Dordrecht NBB 22 april 2017 

_______________________________________________ 

Aanwezig: 

B.C. Je Coupe    Trix Koop, Maarten Cox 

Sliedrechtse B.C.   Theo Quast 

B.C. Sans Atout   Peter Grabau 

B.C. ’t Ambacht   Nico Bakker 

B.C. Sans Fumer   Sophie van Blokland 

B.C. Hoornaar    René van der Horst, Bert de Vries 

B.C. Papendrecht   Herman & Loes Kroon, Jos van Munster 

N.R.B.C. Drechtsteden  Jack v.d. Put, Lenie Zwartveld 

DBC/Thuredrecht   Kees de Jong 

B.C. Overslag    Annemarie van Wissen 

B.C. de Vesting   Frans Uelman  

Passageclub Papendrecht  Jos van Munster, Herman Kroon 

B.C. Dimanche   Helga Naarding 

St. Denksport Papendrecht  Henk Mooij 

Bestuur    Peter Grabau, Helga Naarding, Pem Kubbe 

Commissieleden   Bert de Vries, Kees de Jong, Jos van Munster,  

         Herman Kroon 

Ereleden    Dick Groenendijk 

Afwezig met kennisgeving: 

Leden: B.C. de Devel, B.C. de Merwe, Alblasserwaardse BC ‘70, N.R.B.C. Dubbeldam,  

B.C. PBC ’81, B.C. Hartenvrouw, N.R.B.C. Zwijndrecht 

Commissies: Annelies Guit 

Ereleden / Leden van Verdienste: Kees Griffioen, Loes van Blankvoort 

Afwezig zonder kennisgeving: 

Leden: B.C. Gorkum, B.C. Ter Merwe 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter Grabau heet de aanwezigen welkom en stelt de agenda vast. 

Hij stelt voor agendapunt 10 voor punt 5 te behandelen.  

Een eventueel positief besluit kan dan bij punt 5 in de tekst opgenomen worden. 

De vergadering gaat akkoord. 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter kijkt kort terug op het achter ons liggende seizoen. 

Hij geeft aan dat communicatie binnen het District een issue is, mails aan secretariaten leiden 

niet altijd tot de gewenste acties. Dit is een van de reden dat de viertallencompetitie een nogal 

chaotische start kende. Om hier verbetering in te brengen stelt hij voor in het vervolg niet 

alleen de secretariaten maar ook de deelnemers hiervan op de hoogte te stellen. 

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het verstandig is ook de club- / wedstrijdleider 

in deze mailwisseling te betrekken. 

Ook vraagt hij aandacht voor de vrijwilligersdrive op 6 mei, miscommunicatie leidt tot (dit 

moment) opvallend weinig deelnemers. Ook de toekomstdrive heeft hier wellicht onder 

geleden, deze is door gebrek aan belangstelling afgelast. 

Mede door de inzet van enkele bestuurders is de CLB cursus wel doorgegaan, 13 deelnemers 

volgen de cursus. 



Ook maakt hij melding van een nieuw contact persoon vanuit het NBB bestuur voor onze 

regio, de heer Theo van Munnen, oud voorzitter van het District Utrecht. 

3.    Ingekomen en uitgaande stukken 

 

Naast de uitnodigingen voor diverse door het District georganiseerd evenementen en wat 

correspondentie over het verloop van diverse competities, is er niets vermeldenswaardig.  

4.   Verslag van de ALV van 9 april 2016 

 

Helga Naarding meldt dat zij zowel als bestuurslid van het District en als vertegenwoordiger 

van de BC Dimanche aanwezig was. 

De vergadering gaat akkoord met het verslag, dit wordt zo vastgesteld en na verwerking van 

de gemaakte opmerking op de site van het District gepubliceerd. 

10. Biedkaartjes opruimen 

 

De vergadering kan zich unaniem vinden in het voorstel om bij door het District 

georganiseerde wedstrijden het verplicht te stellen dat de biedkaartjes op tafel blijven liggen 

totdat de uitleg periode (= totdat de uitkomstkaart open op tafel ligt) is afgelopen. 

5.     Organisatie Districtswedstrijden 

 

De vergadering gaat akkoord met de wijzigingsvoorstellen, het besluit genomen onder 

agendapunt 10 zal worden toegevoegd. 

 Op voorstel van de DKL gaat het document verder onder de titel  

“District Wedstrijdreglement” 

 

6. Jaarverslag District Dordrecht 

 

Trix Koop vraagt naar de resultaten van de CLA cursus, hoeveel deelnemers, hoeveel 

geslaagden. De secretaris heeft het antwoord niet paraat en zegt toe erop terug te komen. 

Antwoord: 16 deelnemers gaven zich op, 14 verschenen er op de eerste les, 1 haakte na de 5e 

les af, 1 zag af van deelname aan het examen, 12 namen aan het examen deel, allen zijn 

geslaagd. 

Het verslag wordt goedgekeurd en zal aan de NBB voor opname in hun jaarverslag worden 

toegezonden. 

7.  Verslag van de Penningmeester 

 

Helga licht aan de hand van de balans en de resultatenrekening het financiële reilen en zeilen 

van ons Bridge District toe. 

Mede dankzij onze sponsor en de uitbreiding van de bridgeactiviteiten (Senioren competities) 

zijn de resultaten positief. 

Frans Uelman adviseert eens naar een andere bank uit te kijken, de bankkosten zijn, in relatie 

tot onze activiteiten, onevenredig hoog. 

Aangezien de vergadering geen verdere vragen geeft Peter het woord aan de kascontrole 

commissie. 

Omdat Bert van Dongen plotseling verhinderd is doet Theo Quast het woord. 

Hij complimenteert de penningmeester met de heldere wijze waarop zij e.e.a. niet alleen 

geadministreerd heeft maar ook met de duidelijke uitleg die zij bij de cijfers gegeven heeft. 

Zoals te verwachten heeft de commissie geen onrechtmatigheden in de administratie kunnen 

vinden. 



Hij stelt de vergadering dan ook voor het bestuur decharge voor het gevoerde financiële 

beleid in het afgelopen boekjaar te verlenen. 

De vergadering gaat onder applaus akkoord. 

Aangezien beide heren aftredend zijn worden in de kascommissie 2 nieuwe leden benoemd: 

de heren Frans Uelman en Nico Bakker. 

 

8. Overzicht ledenverloop 

 

Geconstateerd wordt dat de trend (afnemend aantal leden) zich voortzet. Voor sommige 

verenigingen aanleiding tot zorg, de kritische ondergrens dreigt bereikt te worden. 

 

9.    Instroom – doorstroom 

 

De notitie wordt besproken, de nadruk wordt door de aanwezigen gelegd op de eigen visie 

van de leden. Gezellig, ontspannen versus meer gericht op prestatie en een mengvorm 

daarvan. Alle leden erkennen dat de mogelijkheid voor leden om door te stromen naar externe 

(Districts) competities niet alleen mogelijk moet zijn maar wellicht wat meer gestimuleerd 

zou moeten worden.  

De (veronderstelde) barrière tussen club- en competitiebridge zou doorbroken kunnen worden 

door het organiseren van Startersgroepen voor diegenen die, zonder de druk van promoveren / 

degraderen, eens deel willen nemen aan Districts competities en daarmee recht te doen aan 

diegenen die wel extern maar met minder druk willen bridgen. 

De DKL zal nagaan of e.e.a. te organiseren is. 

 

11.   Activiteiten District 

Bestuur:  

- naast het organiseren van de reguliere competities (Open Paren, Viertallen) 

  zullen de Seniorencompetities gecontinueerd worden. 

- in de loop van het seizoen zal een clinic (i.s.m. de VBD?) voor docenten georganiseerd      

  worden. 

- de vrijwilligers dag wordt een vast onderdeel op de kalender. 

- de clinic Spelpeilontwikkeling wordt gecontinueerd 

 

DKL: 

- de wedstrijdkalender wordt besproken. De datum van de Innerwheel drive wordt aangepast. 

  Om de organisatie van Districtswedstrijden zo soepel mogelijk te laten verlopen (en de  

  aanmeldingen bij de NBB tijdig te kunnen laten plaats vinden worden voor de inschrijving  

  voor de verschillende competities deadlines aangegeven: 

- voor de Open paren Competitie: aanmelden tot 15 september 

- voor de Districts Viertallencompetitie: aanmelden voor 1 december 

- voor de Senioren Parencompetitie: aanmelden voor 1 oktober 

- voor de Senioren Viertallen competitie: aanmelden voor 15 december 

 

OA-VA: 

- verslag wordt gedaan van de clinic Spelpeilontwikkeling. Geconstateerd wordt dat de   

  belangstelling tanend is. Als mogelijke oorzaken wordt aangegeven dat het aangeboden    

  materiaal niet bij de doelgroep past. Misschien moet gekozen worden voor onderwerpen  

  die spelers in de lagere klassen wat meer aanspreken (basale bied en afspeel technieken) 

- gemeld wordt dat de Toekomstdrive door gebrek aan belangstelling niet is doorgegaan.  



  Verenigingen en docenten blijken hun cursisten niet (onvoldoende) aan te melden. 

  Ook bleken potentiele deelnemers te laat geïnformeerd te zijn, hun agenda liet deelname niet  

  toe. Geadviseerd wordt de datum vroegtijdig (voor september) vast te stellen zodat docenten  

  de drive als natuurlijke afsluiting van de cursus kunnen aanbieden.  

  Daarnaast (Theo Quast) wordt gevraagd waarom spelers die al iets langer bridgen maar de  

  facto nog beginners zijn niet mee mogen doen. Het antwoord is eenvoudig: de huidige regels  

  van de NBB staat dit niet toe. Een onderwerp om eens met de NBB te bespreken? 

 

12.   Rondvraag 

 

Theo Quast: stelt voor de NBB een gele kaart uit te reiken, de voorzitter zegt toe de 

gemaakte opmerkingen mee te nemen naar het reguliere voorzittersoverleg 

Henk Mooij: de (veronderstelde) problemen met de status van de basisclub lijken opgelost. 

Hij streeft samenwerking tussen gelijkgestemde Denksportcentra na. 

Hij geeft aan dat de door de voorzitter gemelde communicatieproblemen zijn oorzaak bij de 

leden vindt, de communicatie met het bestuur van het district verloopt zonder haperingen. 

Hij dankt het district voor het ter beschikking stellen van overtollig spelmateriaal 

(vrijgekomen na aanschaf dupliceermachine en nieuw spelmateriaal) 

Frans Uelman: vraagt of de inloop middagen van BC de Vesting ook op de bridgekalender 

kunnen komen. Het antwoord is positief, zend de gegevens en het wordt geregeld. 

Lenie Zwartveld: vraagt waarom de Innerwheeldrive verplaatst moest worden, het moet toch 

geen probleem zijn 2 drives (Hoornaar en Innerwheel) met zulke verschillende doelgroepen 

op een dag te houden? Reactie: het District heeft daar geen stem in, ooit is besloten dat er 

geen 2 drives op dezelfde dag georganiseerd worden tenzij een van de betrokken verenigingen 

geen bezwaar heeft. Dat was hier niet het geval. 

Herman Kroon: excuseert zich voor het feit dat de BC Papendrecht nog geen deelnemers aan 

de vrijwilligers dag heeft aangemeld. Hij vraagt of er meer dan de vermelde 4 personen 

mogen deelnemen. De voorzitter meldt dat hier pragmatisch mee omgegaan zal worden. 

Bert de Vries: benadrukt dat de deelname aan de vrijwilligers dag per persoon is, ook een 

opgave van minder dan 4 personen behoort dus tot de mogelijkheden. 

Nico Bakker: wijst op de financiële consequenties bij opgave van meer dan 4 personen. 

14.   Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de komst en de actieve deelname 

van de aanwezigen. 

 

Volgende vergadering: 28 oktober 2017 


