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Notulen 
Algemene ledenvergadering 10 mei 2014 

 
 

Aanwezig:  

  

 B.C de Devel Dick Dammers 

 Sliedrechtse BC Theo Quast 

 BC Gorkum Jan van Heems, Bert Korterik 

 BC Sans Atout Bert van Dongen 

 Sans Fumer Ard de Graaf 

 BC Papendrecht Jos van Munster, Herman Kroon, Loes Kroon 

 BC Ter Merwe Gerda Broekman, Nico Breur 

 BC Drechtsteden Marijke v.d. Meer, Lenie Zwartveld 

 BC DBC Thuredregt Pieter Bekkers 

 BC Overslag Annemarie van Wisse 

 BC de Vesting Mary de Gunst, Bert de Vries 

 BC Dimanche Anja van Praat 

 Passageclub Papendrecht Jos van Munster, Herman kroon  

 St. Denksport Papendrecht Dick Groenendijk 

 Bestuur Peter Grabau, Helga Naarding, Pem Kubbe 

 Commissieleden  Jos van Munster, Herman Kroon, Karin Adam,  

    Annelies Guit 

 Ereleden Dick Groenendijk 

  

Afwezig met kennisgeving:  

 BC ‘70 

 BC Je Coupe 

 BC ’t Ambacht 

 BC ABC’77 

 BC Hoornaar 

 N.R.B.C. Dubbeldam 

 PBC‘81 

 NRBC Zwijndrecht 

 Loes Blankvoort 

 Cees Griffioen 

 

Afwezig zonder kennisgeving: 

 BC de Merwe 

 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
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De voorzitter opent om 10.05 uur de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2.  Mededelingen 
 

De voorzitter deelt mede dat, waarschijnlijk t.g.v. een misverstand, de kascontrolecommissie niet 

bijeen geweest is. 

Peter Bekkers deelt mee dat 2 leden van DBC Thuredreght voor hun inzet als vrijwilliger op 25 

april een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. 

 

3.  Samenstelling bestuur en commissies 

 
De voorzitter deelt mede dat Helga reeds nu heeft aangegeven ook voor een volgende periode 

beschikbaar te zijn. Herverkiezing vindt in de najaarsvergadering plaats. 

Karin heeft aangegeven dat zij het stokje na 10 jaar wil doorgeven. Het bestuur stelt voor op zoek te 

gaan naar een wedstrijdleider die deze functie ambieert. Voorlopig zal Pem, bijgestaan door Karin,  

de honneurs waarnemen. Mocht zich geen kandidaat aanmelden dan is hij bereid met ingang van 

volgend jaar in de vacature te voorzien, zij het dat hij dat graag tezamen met een tweede 

wedstrijdleider zou doen. In dat geval stelt hij zijn functie als secretaris ter beschikking. 

De vergadering wordt opgeroepen mee te denken over mogelijke kandidaten voor de beide functies. 

 

4. Ingekomen, uitgaande stukken 
 

Uitgaand:  

Div. uitnodigingen voor door het district georganiseerde (en te organiseren) evenementen. 

 

5. Verslag van de ALV dd. 2 november 2013 
 

Het verslag, wordt met de opmerking dat Helga Naarding aan de afwezigen (met kennisgeving) 

moet worden toegevoegd, goedgekeurd. 

 

6.  Jaarverslag van de secretaris 
 

Het verslag wordt zonder op-, of aanmerkingen goedgekeurd.  

De vergadering neemt kennis van het overzicht van het ledenverloop van de aangesloten 

verenigingen en verzoekt de secretaris deze cijfers jaarlijks te produceren. 

 

7. Jaarverslag van de penningmeester 
 

De penningmeester licht het verslag toe.  

Het positieve resultaat (t.o.v. de begroting) is hoofdzakelijk te danken aan het resultaat van door de 

onderwijs- en verenigingsadviseur namens het district georganiseerde evenementen. 

Besloten wordt de reservering “dupliceermachine” (zoals besloten wordt deze gebruikt maar wordt 

niet meer gereserveerd voor vervanging) te vervangen door een meer algemene reservering ter 

dekking van bijzondere uitgaven. 

De vergadering heeft geen vragen over de jaarcijfers en de begroting. 

 

8. Verslag van de kascontrolecommissie 
 

Zoals gemeld is de kascontrole commissie niet bijeen geweest. Voorgesteld wordt dat de commissie 

alsnog schriftelijk verslag uitbrengt bij de secretaris. Hij zendt dit verslag ter goedkeuring door aan 

de leden.  

In de najaarsvergadering kan e.e.a. dan geformaliseerd worden. 
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9.  Benoeming kascontrolecommissie 
 

Gert Jan Egberts is aftredend en wordt (bij afwezigheid) bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 2 

jaar.  

De commissie zal volgend jaar bestaan uit Anja van Praat en Bert de Vries. 

Als reserve stelt zich Bert van Dongen beschikbaar. 

 

10.  Jaarverslag van de DKL, de DOA en de DCA 

 
De verslagen wordt zonder op-, of aanmerkingen goedgekeurd. 

Opvallend is de toename van het aantal deelnemers aan de Nieuwjaarsdrive (van 48 naar 82 paren) 

Als mogelijke oorzaken voor deze toename worden genoemd: leuke sfeer, gunstige periode t.o.v. 

andere jaren en aanwas van nieuwe leden die in het Denksportcentrum spelen. 

Nadat de vergadering aangeeft geen vragen of opmerkingen over de jaarverslagen te hebben 

verzoekt d voorzitter Herman en Jos naar voren te komen. Hij dankt hen voor hun inzet in zowel het 

verslagjaar als in het voorjaar van 2014 (trainingen spelpeilverbetering) en overhandigt hen een 

attentie. Ook Janty Arends wordt dank gezegd voor de wijze waarop zij de trainingen verzorgd 

heeft. 

 

11.  Wedstrijdkalender 
 

In de wedstrijdkalender worden enige wijzigingen (zie bijlage) aangebracht. 

Verzocht wordt ook de verschillende Zomeravondcompetities een plaats in de kalender te geven. 

Besloten wordt ook niet door aangesloten verenigingen georganiseerde toernooien een plaats op de 

kalender te geven. 

De vergadering stemt in met het voorstel de Open Parencompetitie pas in oktober te laten 

aanvangen. 

De vergadering besluit de 7e avond van het viertallen (2 april, de donderdag voor Pasen) één week 

naar voren te halen. De laatste avond wordt nu op 26 maart gespeeld. 

Pem vraagt aandacht voor de bij de kalender vermelde procedure om tijdig een evenementencode te 

verkrijgen, evenals de wijze waarop men zijn evenement in de publiciteit kan krijgen 

De BC de Vesting vraagt bij monde van Mary de Gunst aan het bestuur eens na te denken over een 

alternatief voor de donderdagavonden, sommige verenigingen hebben dan hun clubavond en 

kunnen, als gevolg daarvan, moeilijk of niet aan Districtswedstrijden deelnemen. 

De voorzitter geeft aan dat discussie daarover op dit moment weinig zinvol is en vraagt Mary haar 

verzoek op schrift te zetten en aan het bestuur te zenden. 

 

12. Activiteiten seizoen 2014-2015 
 

26 september: Regionale bijeenkomst Docenten i.s.m. de Vereniging van Bridgedocenten en zo    

             mogelijk met omliggende Districten. De VA en OA zullen hen hiertoe uitnodigen. 

… september: bij voldoende belangstelling wordt i.s.m. de NBB een clinic “omgaan met de   

             inschrijfmodule, de verenigingssite en het NBBR-programma” georganiseerd. *) 

  …             Op verzoek van de aanwezigen zal, bij voldoende belangstelling, ook dit najaar weer     

             een Kaderdag voor CLA-, CLB- en Wl’ers georganiseerd worden. *)  

*) Afgesproken wordt dat de aanwezigen de belangstelling bij hun Kader voor deze bijeenkomsten  

    zullen peilen. De uitkomst daarvan zal voor 1 augustus aan de secretaris gemeld worden. 

 

Jos en Herman vragen aandacht voor de op 17 mei a.s. te organiseren Toekomstdrive. Ondanks 

herhaalde oproepen zijn er, buiten de cursisten uit Papendrecht, geen aanmeldingen ontvangen. 

Vanuit de vergadering wordt gesuggereerd dat de oorzaak hiervan gelegen zou kunnen liggen aan 

“koudwatervrees”. Bang om uit de eigen (veilige) omgeving te bridgen, de afstand, enz. 

Voorgesteld wordt dat de docenten in het vervolg hun cursisten melden dat de cursus afgesloten 

wordt met een drive waaraan alle cursisten uit het District deelnemen. 
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13. Datum volgende vergadering 

 
Deze wordt vastgesteld op zaterdag 25 oktober 2014, aanvang 10.00 uur. 

Theo Quast geeft aan dat de BC Sliedrecht logistieke problemen heeft bij het organiseren van 

bijeenkomsten op zaterdag en vraagt het bestuur de vergadering voorlopig elders te organiseren. 

Besloten wordt op 25 oktober in het Denksportcentrum in Papendrecht bijeen te komen. 

 

14.  Rondvraag 
 

Pem geeft aan dat: 

- De wedstrijdkalender in  juli naar de NBB gezonden wordt, eventuele op- of aanmerkingen 

moeten voor die tijd gemeld worden. 

- Wijst nogmaals op de datum van 1 augustus (aanmelden geïnteresseerden voor kaderdagen) 

- Geeft aan dat het mailadres van Karin, althans voor zaken die de DKL betreffen, niet meer 

geldig is, het mailadres van het District is vanaf heden: district.dordrecht@gmail.com 

- Hij teleurgesteld is in de trage reacties van de aanwezigen op door hem namens het District 

verzonden mails, graag spontaan (positief maar ook negatief) reageren is zijn verzoek. 

 

15.  Sluiting 
 

Peter sluit om 11.30 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit zich nog enige tijd aan de bar 

te verpozen. 

 

 

 

 

Belangrijke data seizoen 2014- 2015 

datum                onderwerp aanvang                 locatie 

september  *) Instructie werken met inschrijfmodule etc.   

najaar   *) Kaderdag CLA-, CLB-, en Wedstrijdleiders   

26 september Regionale Kaderdag Docenten 19.30 uur  

2 oktober Aanvang Open Paren competitie 19.45 uur Papendrecht 

25 oktober Algemene Ledenvergadering District 10.00 uur Papendrecht 

8 november Ledencongres NBB 10.00 uur Papendal 

3 januari Nieuwjaarsdrive 13.00 uur Papendrecht 

15 januari Start Viertallencompetitie 19.45 uur Papendrecht 

voorjaar Workshops spelpeilverbetering  diverse 

 

*) Bij voldoende belangstelling 

mailto:district.dordrecht@gmail.com

