
 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering  
van het District Dordrecht van de NBB dd. 13 april 2019 

 
Aanwezig: 
 
Verenigingen 
BC Devel    Annelies Guit 
BC Gorkum    Bert Korterik, Zandrie Albada    
BC Je Coupe    Trix Koop, Coert Hagestein 
BC ’t Ambacht    Nico Bakker 
BC Sans Atout    Peter Grabau 
BC Hoornaar    René van der Horst 
BC Papendrecht   Herman & Loes Kroon, Jos van Munster 
BC Ter Merwe    Dick Dokman 
N.R.B.C. Drechtsteden   Jan Veth 
DBC/Thuredreght   Kees de Jong, Rolf Voortman 
BC Overslag    Annemarie van Wissen 
Passageclub Papendrecht  Jos van Munster, Herman Kroon 
BC Hartenvrouw   Ineke van der Graaf 
St. Denksport Papendrecht  Marijke van der Meer, Frans van Grafhorst 
 
Bestuur     Peter Grabau, Helga Naarding, Pem Kubbe 
Commissieleden   Bert de Vries, Kees de Jong, Jos van Munster,  
         Herman Kroon, Frans van Grafhorst, Annelies Guit 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Leden:      Sliedrechtse BC, B.C. PBC ‘81, BC de Vesting, N.R.B.C.  

Zwijndrecht, BC Sans Fumer. 
Commissies:     Ellen Hertoghs 
Ereleden / Leden van Verdienste: Loes Blankvoort, Dick Groenendijk 
 
Afwezig zonder kennisgeving:   BC de Merwe.  
 
 
1. Opening 

Peter Grabau heet de aanwezigen welkom, hij is blij met de (wederom) grote opkomst (14 van de 
20 leden). 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter deelt mede dat: 

• Trix de Ruiter haar activiteiten in de commissie Jeugdbridge voor de komende periode  
    staakt. Frans van Grafhorst zal de kar verder trekken. 

• Jos van Munster en Herman kroon hun functie als Onderwijs- en verenigingsadviseur  
  beëindigen, hij komt daar bij agendapunt 9 op terug. 

• Er vanuit de NBB de vraag is gekomen waarom er uit ons District slechts 1 vereniging aan  
   Ruitenboer deelneemt. (landelijk: ruim 10%) 
    Als reden worden genoemd: geen zin in vervolg wedstrijden, beperkte deelname vanwege  

   ranking, eng, moeilijk (op (de speelkaart) ruitenboer toegesneden spellen. 

• Het Districtsbestuur besloten heeft om gegadigden voor de spelkennistest en het 
wedstrijdleidersexamen hun kosten (cursusmateriaal en examengeld) te vergoeden. 
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3. Ingekomen en uitgaande stukken 
Van alle verenigingen is bericht van deelname dan wel verhindering voor deze vergadering 
gekomen, uitzondering is de BC de Merwe, zoals gebruikelijk laten zij niets van zich horen. 

 
4. Verslag Voorzittersoverleg dd. 23 maart 

Zoals aangekondigd zal onder dit punt ook uitgebreid worden stilgestaan bij de 
zeggenschapsverhouding binnen de BridgeBond. Ten behoeve van die discussie zijn een aantal 
stukken aan de leden toegezonden, met een toelichting vanuit het districtsbestuur. 
 
Allereerst doet de voorzitter kort verslag van de vergadering. Bovendien worden een aantal 
saillante resultaten van de enquete die onder de bij de BridgeBond aangesloten verenigingen 
besproken. Ook de input van ons district komt aan de orde. Interessant is dat de clubs die aan 
geven dat ze invloed op het beleid van de NBB menen te hebben, aangeven dat ze die invloed via 
het district zien lopen. 
 
Uitgebreid wordt vervolgens stilgestaan bij de uitkomsten van de commissie die de rol van de 
districten ging bestuderen.  Op het eerste voorzittersoverleg werden de resultaten als nog niet 
voldoende beoordeeld. De adviesraad adviseerde om de rol van het district en zijn voorzitters te 
versterken en te formaliseren. Bovendien werd kennis genomen van de notitie van Henk 
Wijzenbroek uit Leiden, die de vinger heel concreet op een aantal verbeterpunten legt. Die 
notitie wordt op verzoek van het voorzitters overleg besproken op onze ALV. 
 
De vergadering is unaniem van mening dat de zeggenschap van de clubs, die de BridgeBond 
financieren, te wensen overlaat. In afwezigheid van een “ledenraad” ziet zij het 
voorzittersoverleg als het enige gremium dat invloed op het beleid kan uit oefenen, maar dan 
moet die rol geformaliseerd en gerespecteerd worden. 
 
Op dit moment zijn de aanbevelingen van de adviesraad en de notitie van Henk Wijzenbroek de 
stukken die het dichtst staan bij wat ons district voor ogen staat. Die stukken moeten wat ons 
betreft door het bestuur worden overgenomen, zonder afzwakking of mitsen en maren. De 
voorzitter van de BridgeBond geeft weliswaar terecht aan dat iedere voorzitter vrij op de 
vergadering zijn mening kan geven. De ervaring toont echter dat dat niet altijd tot aanpassing 
van het beleid leidt. Met andere worden gehoord worden is niet hetzelfde als invloed hebben. 
 
De vergadering draagt de voorzitter op te blijven ijveren voor betere zeggenschap van de leden 
van de BridgeBond. Hij moet op het volgende voorzittersoverleg aan dringen op het onverkort 
volgen van de aanbevelingen van de adviesraad over de rol van de districten en het 
voorzittersoverleg. Hetzelfde geldt voor de aanbevelingen van Henk Wijzenbroek, deze 
verdienen positieve aandacht en opvolging. 

 
5. Verslag van de ALV van 20 oktober 2018 

Het verslag 20 oktober 2018 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 
 

6. Secretarieel Jaarverslag 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vrijgegeven voor publicatie in het 
jaarverslag van de NBB. 
 

7. Overzicht Ledenverloop in het District 
Opnieuw heeft er in het afgelopen jaar een vereniging zijn activiteiten moeten beëindigen  
(BC Dimanche), het teruglopend ledental van een aantal andere vereniging doet vrezen dat dit 
niet de laatste vereniging is. 
 

8. Financieel jaarverslag van het District 
De penningmeester geeft aan de hand van de jaarrekening en de balans uitleg over het gevoerde 
financiële beleid. 
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Zij constateert dat wij dit jaar voor het eerst de kosten/baten verhouding van georganiseerde 
wedstrijden positief is. Dit dankzij de toenemende deelname aan (met name) de 
Seniorencompetities. 

 
9. Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestaande uit Frans Uelman en Nico Bakker (met Frans van Grafhorst 
als reserve en vervanger van Frans Uelman) meldt dat zij de boeken hebben gecontroleerd en 
daarin geen onvolkomenheden hebben gevonden. Zij adviseert de vergadering dan ook het 
bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid in het jaar 2018 te verlenen. 
De vergadering ondersteunt dit voorstel. 
Er wordt een nieuwe kascontrolecommissie benoemd bestaande uit Frans van Grafhorst en Bert 
Korterik met als reserve Rolf Voortman. 
 

10. Districts TC 

• Wedstrijdkalender. 
Op verzoek van de vergadering worden enkele wijzigingen aangebracht: 

- reserve viertallen van 18 naar 16 april 
- senioren viertallen van 10 naar 17 april 
- ALV en Toekomstdrive van 18 naar 25 april 
- toegevoegd: cursus club- en wedstrijdleiders 8 november 

                                clinic viertallen 9 november 
De DKL al het stuk aan de webmaster zenden voor plaatsing op onze website. 

• Wedstrijd- en competitiereglement 
Op verzoek van de vergadering worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 
 - hfst. 2 - art. 6 lid 7 – verwijderen (is overbodig) 
 - hfst. 2 - art. 7 redactioneel: doornummeren 

- hfst. 3 - art. 9B – lid NBB en beschikken over geldig bondsnummer is dubbel, lid NBB     
  volstaat. 
- hfdst. 5 - lid 3: na discussie wordt besloten dit artikel te handhaven 

 
De DKL zal e.e.a. verwerken en, ter controle, het stuk nogmaals aan de districts TC 
voorleggen. 
Na overeenstemming wordt het reglement op onze website geplaatst 

 
11. Commissies 

• DKL – Bert schets het verloop van de verschillende Districtscompetities en geeft aan dat 
er een toenemende belangstelling is voor, met name, de Seniorencompetities. 

• OA/VA – Jos meldt dat er dit seizoen 3 cursussen SPO zijn (worden) gehouden, 
gemiddeld zijn er zo’n 36 belangstellenden aanwezig. De cursus is dit jaar alleen in 
Papendrecht georganiseerd, vanuit Gorinchem was onvoldoende belangstelling terwijl 
Barendrecht zijn eigen cursus organiseert. 

• Jeugdbridge: Frans van Grafhorst meldt dat er oriënterende bezoeken aan lagere scholen 
in Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht gepland zijn, ter voorbereiding heeft de 
commissie zich elders georiënteerd. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er, naast het initiatief vanuit het district, ook 
een aantal privé initiatieven lopen (Jolanda Gerla, Wim de Koning). 
Geadviseerd wordt te trachten deze initiatieven te bundelen onder het motto: samen 
sterker. 

• Website: Annelies geeft (nogmaals) aan dat als de leden hun drives bij haar aanmelden 
zij dan op de districtswebsite hun flyer voorziet van een doorlink naar de inschrijfmodule 
van het betreffende toernooi. Niet alleen handig voor de bridger die wil inschrijven maar 
wellicht ook stimulerend om deel te nemen, je neemt zo kennis van alle door de leden 
georganiseerde activiteiten. 
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Als afsluiting van dit agendapunt neemt de voorzitter het woord en meldt dat Jos en Herman 
na 7 jaar hun activiteiten als Onderwijs- respectievelijk Verenigingsadviseur beëindigen. 
Hij dankt ze hartelijk voor hun inzet, de wijze waarop zij inhoud aan de SPO clinics hebben 
gegeven en de maner waarop zij (in eerste instantie namens het District, later t.b.v. het 
Denksportcentrum Papendrecht) inhoud aan het werven en opleiden van nieuwe leden 
hebben gegeven. 
Als blijk van waardering overhandigt hij aan hen een cadeaubon. 

 
12. Activiteiten District seizoen 2019-2020 

• Open en Senioren Paren en Viertallencompetities  

• Nieuwjaarsdrive (4 januari)  

• Vrijwilligersdrive (8 februari)  

• Toekomstdrive (25 april)  

• SPO - verschillende niveaus (voorjaar 2020)  

• Kaderdag club- en wedstrijdleiders  (8 november *) verplaatst naar 15 november 

• Clinic viertallen (9 november *) verplaatst naar 15 november i.v.m. ALV NBB 

• ALV ( 19 oktober en 25 april)  

*)    o.v.b. voldoende belangstelling  
 

13. Rondvraag 
Dick Dokman (BC Ter Merwe) merkt op dat de kosten van lesmateriaal drastisch verhoogd lijken 
te zijn. (lesboekjes van € 20, = naar € 60, =) 
Herman Kroon geeft aan dat hier waarschijnlijk sprake is van een misverstand, waar je vroeger 1 
boekje aanschafte bestaat het “pakket” nu uit de complete cursus. 

 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit gezamenlijk een drankje aan de 
bar te nuttigen. 


