
      

Notulen ALV District Dordrecht NBB 21 april 2018 

_______________________________________________ 

Aanwezig: 

B.C. Gorkum    Jan van Heems 

B.C. Je Coupe    Trix Koop 

B.C. ’t Ambacht   Nico Bakker 

B.C. Sans Atout   Peter Grabau 

B.C. Sans Fumer   Sophie van Blokland 

B.C. Hoornaar    Bert de Vries 

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

N.R.B.C. Drechtsteden  Jan Veth, Lenie Zwartveld 

DBC/Thuredrecht   Rolf Voortman, Kees de Jong 

B.C. PBC ’81    Marijke Claassen, Tini Westein 

B.C. de Vesting   Frans Uelman, Leen van de Herik, Lex de Gunst  

Passageclub Papendrecht  Jos van Munster, Herman Kroon 

B.C. Dimanche   Helga Naarding 

B.C. Hartenvrouw   Ineke van der Graaf 

St. Denksport Papendrecht  Marijke van der Meer 

Bestuur    Peter Grabau, Helga Naarding, Pem Kubbe 

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

         Herman Kroon, Trix de Ruiter, Annelies Guit. 

Gast namens bestuur NBB  Theo van Munnen 

Spreker (vz. VBD)   Ed Kilian 

Afwezig met kennisgeving: 

Leden: B.C. de Devel, Sliedrechtse B.C, B.C. de Merwe, B.C. Ter Merwe, B.C. Overslag,  

Commissies: Ellen Hertoghs 

Ereleden / Leden van Verdienste: Dick Groenendijk, Loes Blankvoort 

Afwezig zonder kennisgeving: 

Leden: N.R.B.C. Zwijndrecht 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter Grabau heet de aanwezigen welkom. 

Een speciaal welkom voor Theo van Munnen die als bestuurslid van de NBB (met o.a. onze 

regio in zijn portefeuille) graag kennis maakt met (de leden van) het District Dordrecht. 

Ook verwelkomt hij 2 nieuwe commissieleden, Trix de Ruiter en Ellen Hertoghs (verhinderd). 

Zij gaan de Commissie Jeugdbridge inhoud geven.  

Er zijn geen opmerkingen over de agenda, deze wordt dan ook als voorgesteld vastgesteld. 

Omdat Ed Kilian wat vertraagd is stelt de voorzitter voor eerst de agendapunten 2 en 3 te 

behandelen en daarna Ed het woord te geven. 

  



2. Mededelingen 

 

De voorzitter geeft aan dat het aantal aanmeldingen voor de vrijwilligersdrive tot nu toe 

onvoldoende is om de drive door te laten gaan. (min. aantal deelnemers is 40) 

Hij stelt voor dat de leden hun vrijwilligers tot uiterlijk donderdag 26 april kunnen aanmelden. 

Mocht het aantal vrijwilligers achter blijven bij de verwachting dan zal Pem de leden daar de 

27e over berichten. Zij stellen hun vrijwilligers dan ervan op de hoogte dat het evenement 

geannuleerd wordt. 

Trix Koop geeft aan dat Je Coupe niet deelneemt omdat de drive op individuele basis 

gespeeld wordt en geeft het bestuur in overweging dit systeem te verlaten. 

Peter neemt deze opmerking mee naar de volgende bestuursvergadering. 

 

Het District Drenthe heeft Jeugdbridge prominent op de agenda gezet, alle ins en outs zijn 

terug te vinden op hun site.  

 

De Nieuwe Kaderopleiding (BVC i.p.v. CLA) is bijna gereed, de verwachting is dat deze na 

de zomer voor de leden beschikbaar is. 

 

De op 1 mei a.s. ingaande privacywet (AVG) heeft waarschijnlijk verregaande consequenties 

voor de leden. De NBB heeft een bericht daarover aan de leden gezonden, vanaf medio juli 

zal nadere informatie aan de leden gezonden worden. Ook zal tegen die tijd een vraagbaak 

beschikbaar zijn.  

 

Verder benadrukt de voorzitter het belang van het instellen van een Districts TC en verwijst 

naar zijn brief van februari. 

 

Tenslotte doet hij verslag van het voorzittersoverleg, de Raad van Advies heeft een nieuwe 

voorzitter.  

De NBB heeft een commissie samengesteld die de rol van de districten in de NBB nog eens 

tegen het licht zal houden. 

3.    Ingekomen en uitgaande stukken 

 

Naast de uitnodigingen voor diverse door het district georganiseerde evenementen en wat 

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

4.   Verslag van de ALV van 28 oktober 2017 

 

Ineke de Graaf meldt dat de BC Hartenvrouw zowel aan- als afwezig vermeld staat. Zij waren 

aanwezig. 

Jan van Heems geeft nogmaals aan dat zijn achternaam geen werkwoord is en derhalve ook 

niet tot van Heemst vervoegd kan worden. 

De secretaris zal dit corrigeren 

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

van de gemaakte opmerkingen op de site van het district worden gepubliceerd. 

 

  



Presentatie Jeugdbridge 

De voorzitter onderbreekt de vergadering, verwelkomt Ed Kilian en geeft aan dat het bestuur 

in december kennis heeft genomen van zijn zienswijze i.z. het opleiden van jeugd. 

Hij vraagt hem de vergadering hierover te informeren. 

Nadat Ed zichzelf heeft voorgesteld start hij zijn, op het District Dordrecht toegespitste, 

presentatie. (de PP presentatie is als bijlage bijgesloten) 

Na afloop van de presentatie onderschrijft de vergadering het belang van het opleiden van 

jeugd. Besloten wordt in maximaal 3 regio’s van het district (Alblasserwaard, Dordrecht, 

gebied ten Westen van de Noord) pilots te starten. Voorwaarde is wel dat er door de 

verenigingen voldoende vrijwilligers worden voorgedragen zodat, als scholen willen 

participeren, daar ook inhoud aan gegeven kan worden. 

De leden wordt verzocht vooral ook te kijken naar vrijwilligers met een relatie met de (leiding 

van) een onderwijsinstelling. Dit vergemakkelijkt de introductie. 

 

5.     Secretarieel Jaarverslag 

 

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

toegezonden. (op verzoek van de NBB is in maart al een concept aangeleverd) 

6.  Verslag van de Penningmeester 

 

De penningmeester licht aan de hand van de balans en de resultatenrekening het financiële 

reilen en zeilen van ons bridgedistrict toe. 

 

De resultaten geven geen aanleiding tot zorgen, wel moeten we attent blijven op de resultaten 

van georganiseerde wedstrijden. Het streven is deze kosten neutraal te houden. 

Het totaal aantal deelnemers neemt toe maar nu wel verspreid over de Districts- en de 

Seniorencompetities. De vaste lasten (zaalhuur) nemen hierdoor toe, dit houdt (nog) geen 

gelijke tred met de toenemende inkomsten. 

 

Aangezien de vergadering geen verdere vragen heeft, geeft Peter het woord aan de 

kascontrole commissie. 

Frans Uelman heeft samen met Nico Bakker de stukken gecontroleerd. 

De kascontrolecommissie 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 de kas dit jaar voor het eerst controleerden zijn zij ook volgend jaar 

beschikbaar. Jan Veth geeft aan graag als reserve beschikbaar te zijn. 

 

  



7.          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. 

Frans Uelman geeft aan dat dit probleem ook bij BC De Vesting speelt. Zij zijn actief op zoek 

gegaan naar organisaties waarbinnen de doelgroep zich bevind en hopen zo het tij te keren.  

Ook Trix Koop meldt dat de BC Je Coupe een eigen cursus heeft opgezet, 8 paren spelen nu 

de laatste competitie bij de vereniging, de vraag is hoeveel van hen volgend seizoen lid 

worden. 

De BC Sans Atout mocht dit seizoen 30 starters verwelkomen, zij worden vanaf dag 1 bij het 

clubgebeuren betrokken, wennen direct aan de cultuur en de band die hierdoor ontstaat maakt 

dat het overgrote deel lid wordt. 

8.   Oprichting Districts TC 

 

De voorzitter benadrukt nogmaals het belang dat het bestuur hecht aan de oprichting van een 

dergelijke TC, zij kunnen, met kennis van zaken, oordelen over (wedstrijd) technische zaken. 

3 verenigingen (BC Je Coupe, BC Papendrecht en BC Gorkum) hebben op voorhand 

aangegeven in een dergelijke commissie te willen deelnemen. 

Ter vergadering geven BC Ambacht, BC Sans Atout en BC DBC/Thuredreght aan ook deel te 

willen nemen. 

De DKL zal de betrokkenen zo spoedig mogelijk bijeen roepen. 

Onderwerpen die in eerste instantie de aandacht verdienen zijn: 

- de wedstrijdkalender (de voorliggende kalender lijkt een niet recente versie) Vooruitlopend  

  daarop wordt gemeld dat de Innerwheeldrive op 3 november plaats zal vinden. 

- het wedstrijdreglement (Trix Koop vraagt zich af of er niet gewoon regels voor dit soort  

  wedstrijden door de NBB zijn vastgesteld) 

- het protocol behorend bij het dupliceren van spellen (Trix Koop geeft aan dat zij graag  

  toegevoegd ziet: de stick met spelverdeling in een gesloten en van een handtekening  

  over de plakstrook voorziene enveloppe)  

- opleiding van kader, op korte termijn aandacht schenken aan de cursus BVC en CLB 

- introductie versie 4.0 van het NBBR, wel/niet aan de leden aanbieden. 

9.   Commissies 

DKL:  

De DKL meldt dat leden eens zouden moeten overwegen niet altijd in vaste viertallen te 

spelen maar het viertal eens op te splitsen en combinaties aan te gaan met nog niet 

viertallende leden. Zijn team heeft dat de afgelopen seniorencompetitie met veel succes in de 

praktijk gebracht. 

De terugloop van aan districtscompetities deelnemende viertallen is dan snel omgebogen naar 

een toename. 

Ook zouden de verenigingen meer hun best kunnen doen minder ervaren bridgers te 

stimuleren aan Districtscompetities deel te nemen, hij maakt hiervoor graag een aparte lijn. 

  



OA-VA: 

De cursus Spelpeilontwikkeling is dit voorjaar alleen in Papendrecht (32 bridgers) gegeven. 

De belangstelling in Gorkum was te gering (2 deelnemers) om dit doorgang te laten vinden. 

In Barendrecht organiseert Sans Atout een dergelijke cursus zelf. 

De Toekomstdrive gaat dit jaar weer door, 18 paren hebben zich aangemeld.  

Jeugdbridge: 

Naar aanleiding van de reacties op de presentatie van Ed Kilian geeft Trix de Ruiter aan dat 

zij met Ellen Hertoghs aan de slag gaat. 

Webmaster: 

Annelies Guit geeft aan dat zij, mits geïnformeerd, aankondigingen van door de verenigingen 

te organiseren drives voorziet van een doorlink naar de inschrijfmodule op de Districtssite. 

Hiermede hoopt zij te bereiken dat deelnemers makkelijkere op de site van de vereniging 

terecht komen en dat de Districtssite beter bezocht wordt. 

10. Activiteiten District 

 

- Introductie versie 4.0 van het NBBR – Districts TC zal advies uitbrengen. 

- Docentendag, OA en VA maken een voorstel voor bestuur, deze zal beslissen of zo’n dag     

  zinvol is. 

- Cursus BVC en CLB, deze worden bij voldoende belangstelling (min. 12 deelnemers) door  

  het District georganiseerd. Leden van de districts TC zullen belangstelling pijlen. 

- SPO, alleen bij voldoende belangstelling 

- Districtswedstrijden: zie districtskalender     

11. Rondvraag 

 

Annelies Guit vraagt aandacht voor de privacy wetgeving, dit onderwerp is aan het begin van 

de vergadering aan de orde geweest (zij was t.g.v. wegafsluiting wat te laat en miste dit 

onderwerp) 

Frans Uelman vraagt om (bij door het district georganiseerde wedstrijden) de regel: 

“biedkaarten laten liggen tot het eind van de uitlegperiode”, consequent te handhaven.  

De voordelen van deze regel blijken evident. 

Trix Koop vraagt om een bijlage met uitleg van afkortingen, de  secretaris zegt dit toe. 

14.   Sluiting 

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

van de aanwezigen en stelt de datum voor de volgende vergadering vast op 20 oktober 2018. 

  



Bijlage: 

Gebruikte afkortingen 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

CLA - Clubleider A 

CLB - Clubleider B 

BC - Bridge Club 

BVC - Basis Vaardigheden Clubleiding 

DBC - Dordtse Bridge Club  

DKL - Districts Kompetitie Leider  

NBB - Nederlandse Bridge Bond 

NBBR - Nederlandse Bridge Bond Rekenprogramma 

NRBC - Niet Rokers Bridge Club 

OA - Onderwijs Adviseur 

SPO - Spel Peil Ontwikkeling 

TC - Technische Commissie 

VA - Verenigings Adviseur 

VBD - Vereniging van Bridge Docenten 

 

 

 


