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Notulen 
Algemene ledenvergadering 25 oktober 2014 

 
 

Aanwezig:  

  

 B.C de Devel Willemien Dingemans & Lineke Schulz 

 BC Je Coupe Joke Boeren 

 BC de Vesting Bert de Vries 

 BC Sans Atout Henny van Raaij 

 Sans Fumer Jacqueline Willemse &  Sophie van Blokland 

 BC Papendrecht Jos van Munster, Herman Kroon, Loes Kroon 

 BC Ter Merwe Nico Breur 

 BC Drechtsteden Marijke v.d. Meer, Lenie Zwartveld 

 BC Overslag Annemarie van Wisse 

 BC de Vesting Mary de Gunst, Henny Passenier 

 BC Dimanche Anja van Praat 

 Passageclub Papendrecht Jos van Munster, Herman Kroon, Loes 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 Gorkum 

 Sliedrechtse BC 

 BC de Merwe 

 BC DBC Thuredregt 

 BC ‘70 

 BC ’t Ambacht 

 BC ABC’77 

 N.R.B.C. Dubbeldam 

 PBC‘81 

 NRBC Zwijndrecht 

 Loes Blankvoort 

 Cees Griffioen 

 

Afwezig zonder kennisgeving: 
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1. Opening en vaststelling agenda 
 

De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2.  Mededelingen 
 

De voorzitter staat stil bij het overleg dat door de Districtsvoorzitters met en bij de NBB is gevoerd 

en doet verslag van de bijeenkomsten: 

 

Verslag van vergadering over de bestuursovereenkomst 

Gesproken is over de wens om vrijwilligers meer te waarderen, het middagbridge te stimuleren, om 

docent en verenigingen aan elkaar te koppelen, het stimuleren van driemanschappen alsmede te 

bevorderen dat per vereniging meer dan twee mensen met het rekenprogramma om kunnen gaan,  

 

Verslag voorzitters bijeenkomst.  

De huidige voorzitter van de NBB heeft zijn vertrek aangekondigd, hij zal worden opgevolgd door 

Koos de Vries . Er is door een aantal districten benadrukt dat de NBB te weinig doet om de 

verenigingen te steunen en te informeren, gezien de nieuwe rol die verenigingen nu hebben ten 

aanzien van het formuleren en controleren van het beleid van de NBB.  Het District Delft heeft zelfs 

aangegeven niet meer aan het overleg deel te willen nemen als hier niet iets aan gedaan wordt. 

Marcel Mol (Bondsbestuurder - portefeuille Districten) geeft aan dat hij bereid is meer contact te 

zoeken met verenigingen, misschien kunnen de districten dat organiseren? De Districten Dordrecht 

en Rotterdam geven aan hier het voortouw te willen nemen, zodra hij met Carolien van Esch 

(voorzitster van het District Rotterdam) gesproken heeft komt hij hierop terug. 

 

Vorm van de vergadering. 

Het bestuur vraagt zich af of het de door de aanwezigen zou worden gewaardeerd als er in de ALV 

tijd wordt ingericht voor een extra spreker of een vrij onderwerp, we horen hierop graag de reacties 

vanuit de verenigingen, nadat u daarover hebt kunnen overleggen. We komen hier bij agendapunt 

12 op terug. 

 

De secretaris deelt mede dat er in de jaartallen genoemd onder agendapunten 9 en 11 een fout is 

geslopen, bedoelt wordt in beide gevallen 2014-2015. 

Pem meldt dat op 24 oktober een clinic “omgaan met de inschrijfmodule” door Gerard de Raaij 

gegeven is. De belangstelling hiervoor was, evenals de waardering van de 20 aanwezigen (10 

verenigingen) groot. 

Naar aanleiding van de presentatie (terug te vinden op: http://gderaaij.nl/wordpress/bridge-

activiteiten) zal er een wensenlijstje vanuit het district aan de NBB worden gezonden met het 

verzoek e.e.a. aan te passen. 

De instructies zijn ook te vinden op de site va de NBB onder: 

http://www.bridge.nl/automatisering/nbbclubsites/handleiding_club_3.3.pdf 

 

 

3. Ingekomen, uitgaande stukken 
 

Uitgaand:  

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

 

4. Verslag van de ALV dd. 10 mei 2014 
 

Punt 8: Bert de Vries geeft aan dat de kascontrolecommissie alsnog bijeen geweest is, de boeken 

gecontroleerd heeft en geen onvolkomenheden in de administratie heeft kunnen vaststellen. 

http://gderaaij.nl/wordpress/bridge-activiteiten
http://gderaaij.nl/wordpress/bridge-activiteiten
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Hij stelt de vergadering dan ook voor het bestuur decharge voor het in 2013 gevoerde beleid te 

verlenen. 

De vergadering stemt hier mee in. 

 

5.  Begroting kalenderjaar 2015 
 

De penningmeester licht de cijfers toe, omdat de meespelende wedstrijdleider in de toekomst geen 

vergoeding meer ontvangt ontstaat er ruimte in de begroting. Voor nader in te vullen activiteiten 

(bijv. vrijwilligersdag/drive) zijn nu middelen beschikbaar. 

 

6. Verkiezing bestuurs- en commissieleden 
 

Bij acclamatie wordt Helga Naarding als bestuurslid herbenoemd. 

De vergadering stemt eveneens in met de benoeming van Pieter Bekkers tot bestuurslid. 

Als commissie leden worden Pem Kubbe (DKL) en Bert de Vries (plv. DKL) benoemd. 

De voorzitter dankt Pem voor zijn werk als secretaris gedurende de laatste 4 jaar. 

De voorzitter staat wat langer stil bij het afscheid van Karin als DKL. 

Zij heeft deze taak bijna 15 jaar tot volle tevredenheid uitgevoerd, als dank benoemd hij haar, 

namens de NBB, tot Kei van de NBB en overhandigt haar het bijbehorende beeldje. 

Ook Helga en Pem laten hun waardering voor haar inzet blijken. Beiden overhandigen haar, namens 

de vergadering, een stoffelijke blijk van waardering. 

 

7. Inrichting van Districtswedstrijden 
 

Het voorliggende stuk wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Naar aanleiding hiervan vraagt Joke Boeren waarom er bij de Districtsviertallen wedstrijden niet 

met gedupliceerde spellen gespeeld wordt. 

Karin geeft aan wat daar zoal de problemen bij zijn (veel dupliceerwerk voor de DKL, voortijdige 

kennis van spelverdelingen door luidruchtige spelers, enz., enz.) 

De voorzitter geeft aan dat dit niet het moment is om er uitgebreid over te discussiëren, hij zegt toe 

dit in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde te zullen stellen. 

 

8.  Algemene Ledenvergadering van de NBB  (8 november) 

 
De voorzitter roept de aanwezigen op zich voor deze vergadering aan te melden dan wel het District 

te machtigen namens hen het woord te mogen voeren. 

Hij meldt dat er naast de vergadering vele activiteiten voor de aanwezigen georganiseerd worden. 

Vanuit het voorzittersoverleg (zie mededelingen) meldt hij nog een aantal zaken, waaronder het 

belang dat de NBB (instroom nieuwe leden bij de verenigingen) bij goed functionerende en actieve 

verenigingen heeft. 

Er ontspint zich een discussie waarom de instroom van cursisten bij sommige verenigingen geen 

enkel probleem is en bij anderen wel. 

Geconcludeerd kan worden dat e.e.a. sterk afhankelijk is van de wijze waarop nieuwe leden in 

verenigingen opgevangen worden, dat is bij grote verenigingen nu eenmaal makkelijker dan bij 

kleine verenigingen. Ook bij “sterke” verenigingen is dit een probleem. 

In dit verband vraagt Jacqueline Willemse naar de resultaten van de cursus die op TV Max is 

uitgezonden. De voorzitter geeft aan dat dit op 9 november aan de orde zal komen. 

 

9.  Vanuit de commissies 
 

DKL: naast de vermeldde activiteiten: geen verdere bijzonderheden te melden. 

OA/VA: Jos geeft een overzicht van hun activiteiten, op de rol staat weer de organisatie van 

workshops in het voorjaar van 2015 op de 3 bekende locaties. De lessen worden wederom door 

Janty Arends verzorgd. Hij roept de aanwezigen op onderwerpen aan te dragen. 
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Verder wordt er aan het eind van het seizoen wederom een Toekomstdrive georganiseerd. Hij meldt 

dat er het laatste jaar uitsluitend cursisten uit Papendrecht aan deze drive deelnamen en roept de 

aanwezigen op hun cursisten (of die van bij hen bekende docenten) ook voor deze drive aan te 

melden. Hij doet de suggestie, dat iedere vereniging en/of docent de Toekomstdrive als een vast 

afsluitend onderdeel van de cursus programmeert. 

Henny de Raaij geeft aan dat het tijdstip (eind mei) ongelukkig gekozen is, veel cursisten zijn dan al 

met vakantie. Jos geeft aan dat verplaatsen dan zinvol kan zijn, hij komt binnenkort met een 

voorstel. 

Ook de locatie staat wat hem betreft ter discussie, de drive kan ook elders in het District 

georganiseerd worden. Voorstellen voor andere locaties worden tegemoet gezien. 

Hanny Passenier vraagt of het mogelijk is de toekomstdrive open te stellen voor minder ervaren 

bridgers. De reactie is negatief, de Toekomstdrive is uitsluitend bedoelt voor cursisten die in de 

laatste 2 jaar les hebben gehad. 

Jos geeft voorts aan, dat de verenigingen die geïnteresseerd zijn in het werken met een Passageclub 

bij hem terecht kunnen voor uitleg en nadere informatie. 

 

 

 

10 en 11. Activiteiten seizoen 2014-2015 

 
De verschillende activiteiten worden doorgenomen en de belangstelling daarvoor wordt gepeild. 

Er blijkt voor alle activiteiten voldoende belangstelling te bestaan, alles wordt dus in gang gezet. 

Toegevoegd wordt een vrijwilligersdag, het bestuur beraad zich over de precieze invulling van deze 

dag. 

 

Voor alle activiteiten zie de lijst aan het eind van dit verslag. 

 

12. Invulling ALV 

 
Vanuit de vergadering komen verschillende suggesties: 

Jacqueline Willemse: eerst een ALV, dan gezamenlijke lunch, daarna een bridgedrive. 

Jos van Munster:        stel per vergadering een thema vast. 

Dick Groenendijk:     nodig een spreker uit die een aansprekend onderwerp behandelt. 

Mary de Gunst:          hoe groot is de belangstelling (aantal verenigingen) eigenlijk? 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor alle ideeën, het bestuur zal er in zijn komende vergadering 

aandacht aan besteden. 

 

12. Datum volgende vergadering 

 
Deze wordt vastgesteld op zaterdag 11 april 2015, aanvang 10.00 uur., in het Denksportcentrum in 

Papendrecht.  

 

14.  Rondvraag 
 

Anja van Praat vraagt naar een reactie op de vraag van BC Dimanche i.z. een voorval tijdens de 

Districtsviertallenwedstrijd in het voorjaar. 

Pem geeft aan dat de vraag z.i. beantwoord is in het stuk “inrichting Districtswedstrijden”  

De voorzitter is het ermee eens dat de vereniging rechtstreeks op de hoogte hoort te worden gesteld. 

(PK: mij nalezing van het mailverkeer blijkt een reactie reeds in week 12 aan de voorzitter van BC 

Dimanche gezonden te zijn) 
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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 

8 november Ledencongres NBB 10.00 uur Papendal 

najaar Districts Openparencompetitie 

6 donderdagen 

19.45 uur Papendrecht 

najaar Clinic NBBR module 1 & 2  Papendrecht 

winter Districts viertallencompetitie  

7 donderdagen 

19.45 uur Papendrecht 

3 januari Nieuwjaars drive  Papendrecht 

voorjaar Clinic NBBR module 3   

voorjaar Cursus CLA & CLB  Papendrecht 

voorjaar Workshops Spelpeilverbetering  P’dr, B’dr, Gorkum 

?? april  Toekomstdrive  ?? 

?? Vrijwilligers dag  ?? 

 


