
Notulen ALV Disrict Dordrecht NBB 31 oktober 2015 

Aanwezig namens de verenigingen 

B.C. De Devel  Dick Dammers 

   Willemien Dingemans 

BC Gorcum  Jan van Heems 

   Hr. Korterik 

BC. ’t Ambacht  Bas van de Jagt 

Sans Fumer  Jacqueline Willemsens 

B.C. Ter Merwe  Nico Breur 

DBC Thuredregt Ton van Alten 

B.C. Drechtsteden Frans van Grafhorst 

B.C. De Vesting  F. Helman 

   J.J. Beuvenkamp 

BC Dimanche  Helga Naarding 

Stichting Denksport Papendrecht Dick Groenendijk 

Passageclub  Jos van Munster 

   Herman Kroon 

B.C. Je Coupe4  Paul Liubey 

B.C. Sans Atout  Hr. Van Dongen 

B.C. Papendrecht Jos van Munster 

   H. en L. Kroon 

B.C. Overslag  Annemarie van Wisse 

Afmelding 

PBC ‘81 

Bestuur:   Peter Grabau, voorzitter 

   Helga Naarding, penningmeester 

   Pieter Bekkers, secretaris 



 

Commissieleden   

Pem Kubbe, DKL 

    Bert de Vries. Plv DKL 

    Jos van Munster, Onderwijsadviseur  

    Herman Kroon, Verenigingsadviseur 

    Annelies Guit, Webmaster 

Ereleden   Dick Groenendijk 

Namens de NBB  Marcel Mol, lid bestuur 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder 

het erelid Dick Groenendijk en het lid van het bestuur van de NBB, Marcel Mol, 

die na de formele vergadering het woord zal voeren. Peter spreekt zijn 

genoegen uit over de goede opkomst.. 

2. Mededelingen (door de voorzitter) 

1. Het overleg met het district (met Rotterdam) is door de NBB afgeblazen. 

Peter betreurt dat. 

2. Het voorzittersoverleg met de NBB is geweest en heeft het volgende 

opgeleverd. 

a. Er is een leuke film gepresenteerd, die op de NBB-site te zien is. 

b. Er was kritiek van een aantal districtsvoorzitters dat er nog niets 

was gedaan met de vele vragen die in een eerder stadium aan de 

orde gesteld waren. 

c. Er was kritiek op de slechte communicatie over het nieuwe 

uitslagenprogramma: de problemen hoorden we achteraf. 

d. Het bestuur was slechts ten dele aanwezig; daardoor leek het alsof 

het NBB-bestuur het overleg maar van beperkt belang vond. 

e. Terecht werd duidelijk gesteld dat de verenigingen de baas zij in 

de bond. 



3. Peter doet een oproep zoveel mogelijk aanmeldingen te doen voor de 

CLA-cursus: als er meer dan 10  12 deelnemers zijn, subsidieert de bond! 

Jacqueline Willemsens vraagt of de cursus ook als herhalingscursus 

geldt? Pem antwoordt: “zeer zeker, graag zelfs!”. 

4. De bond heeft het voornemen een nieuwe opleiding te starten: 

wedstrijdleider, niet zozeer gericht op de spelregels (CLA en CLB). Dit 

was een suggestie, onder meer uit ons district. 

5. Hoffelijkheid is en blijft een zeer belangrijk punt in de verenigingen en de 

districtswedstrijden. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken (secretaris))  

- Meldingen van bridgedrives tav de Wedstrijdkalender 

- Bericht en discussie over de oprichting van een middagclub in 

Papendrecht; meegedeeld wordt dat de club niet is opgericht. 

- Toegezonden bestuursovereenkomst NBB + reactie voorz. District 

(agenda) 

- NBB: Uitnodiging Club Challenge 

- WEKO: wijziging reglementen 

- Toekenning Kei aan Krijn van Dijke 

- Uitnodiging bridgecongres 2015 + enkele machtigingen van 

verenigingen aan het districtsbestuur 

- Melding van DBC Thuredregt van opname drives in de regio op 

clubwebsite 

- Bezwaarschrift parencompetitie 

 

4. Samenstelling bestuur en commissies en bestuursverkiezing 

 

Peter Grabau is als enige aftredend en heeft zich weer verkiesbaar 

gesteld voor een periode van 3 jaar in de functie van voorzitter. De zaal 

stemt met algemene stemmen in met een applaus. 

 

5. Verslag van de ALV van 11 april 2015 (bijlage)  

- Spelling Loes Blankvoort 

- Gorinchem stuk niet ontvangen; toelichting secretaris: was in 2-de 

zending. 



6. Begroting 2015-2016 en toelichting  

De penningmeester licht toe, dat het interessante punt is de terugloop 

van de aanmeldingen voor de districtscompetities. Dit heeft zij verwerkt 

door de bijdrage voor de open parencompetitie met € 5 te verhogen, en 

de viertallenprijs niet te wijzigen (komt ten laste van de verenigingen). 

Zij doet een oproep om meer deelnemers te verwerven. 

Uit de zaal wordt opgemerkt: 

- Hoe kan de competitie aantrekkelijker en soepeler gemaakt worden. 

Wat doet het bestuur daaraan? 

- Volgende vergadering opnieuw agenderen 

- Er zijn nu al veel mogelijkheden: bijv. met 8 man een viertal vormen 

en “om en om”spelen. 

De DKL komt voor de aprilvergadering met voorstellen, en vraagt 

eenieder vóór de bestuursvergadering van 11/12 met ideeën te komen. 

Marcel Mol merkt op, dat ook een middagcompetitie mogelijk is. De 

voorzitter antwoordt daarop dat dat het financiële probleem alleen 

groter maakt (meer speeldagen en minder mensen per keer). 

Tot slot: de vergadering stemt unaniem in met de gepresenteerde 

begroting voor het jaar 2015-2016. 

7. Bestuursovereenkomst NB B met reactie district  

De voorzitter somt de belangrijkste afspraken op: 

De NBB : 

- Heeft de site Bridgepartner gezocht gelanceerd 

- Er is een nieuwe uitslagen-app voor op de mobiel beschikbaar 

- Geeft een bedrag voor het district  

Het district doet naast het reguliere aanbod: 

- Waar nodig clubs helpen die het moeilijk hebben. 

- Hulp bij stimuleren en motiveren vrijwilligers (bijv. Vrijwilligersdag) 

- Voert overleg met grijze clubs over hobbels voor aanmelding NBB 

- Is actief in spelpeilverbetering 

Naar aanleiding hiervan: 



- In Papendrecht is een nieuwe NBB-club aan het ontstaan: middag 

voor vrouwen. 

- Ook Sans Fumer heeft zich omgevormd tot een middagclub. 

- DBC-Thuredregt heeft een ochtend- een middag- en een avondclub. 

De vergadering is het eens met de ondertekening van de overeenkomst en de 

reactie van het districtsbestuur. 

8. Verenigingen primair verantwoordelijk voor controle NBB; bij afwezigheid 

op congres kan districtsbestuur dit op verzoek overnemen, in opdracht 

van verenigingen. 

- Nieuwe rol 

- Vergt actieve informatie door de NBB (en het district) 

- De vergadering steunt het voorstel dat de meeste verenigingen 

momenteel het district willen machtigen de verenigingen op het 

congres te vertegenwoordigen. Meerdere clubs zullen dat aan de NBB 

melden.  

 

9. Activiteiten district  

a. activering leden voor wedstrijden;  

b. actieve benadering leden 

De aandacht wordt gevraagd voor: 

- 20 november Ton Kooyman: technisch overleg; district moet reminder 

sturen! 

- Toekomstdrive: vindt plaats op 23 april 13 uur,  vóór de meivakantie. 

Bedoeld voor eerste en tweedejaarsbridgers. 

- De Develdrive vervalt 

- Binnenkort komen de uitnodigingen voor de workshops 

spelpeilverbetering 

 

10. Invulling districtsvergaderingen (voorzitter) 

Weinig concrete suggesties binnengekomen. Het bestuur zal met een invulling 

komen, met name voor de najaarsvergadering.                 



11. Vaststelling volgende vergadering 

Zaterdag 9 april 2016, 10 uur te Papendrecht. 

12. Rondvraag  

1. Pem Kubbe (steun van de Devel): betreurt het dat de vrijwilligersdrive 

maar eens per 2 jaar is: Helga antwoordt dat een dusdanige financiële 

inzet (ca. € 1400) niet elk jaar mogelijk is. Gesuggereerd wordt over een 

eigen bijdrage na te denken. 

2. De vergadering betreurt het dat er geen seniorenbridge in de regio is, itt 

vroeger. 

3. Rekenprogramma 3.0 loopt nog niet? Antwoord Annelies Guit: is nog 

niet geschikt om mee te werken; geeft geen extra’s voor gewone clubs. 

4. B.C. Ambacht: belangstelling voor viertallen wordt steeds minder: NBB 

moet nadenken over opzet. Vanuit Gorcum wordt in Brabant gespeeld: 4 

woensdagmiddagen: prima! Info Karel Freriksen. Voorzitter: mogelijk 

samen met andere districten te organiseren. 

5. B.C. Gorcum: waardering meesterpunten bij viertallen Open paren 

Competitie is raadsel: hogere klasse kan minder meesterpunten 

opleveren! Antwoord Herman Kroon: Kan, is namelijk afhankelijk van 

speelsterkte deelnemers! 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor een 

goede en nuttige vergadering. 

Aansluitend heeft Marcel Mol, lid van het Hoofdbestuur van de NBB,  een 

aantal dingen over de gang van zaken bij de NBB en bij het bridgen verteld. 

Kort samengevat: 

- De NBB  wil graag met de districten samenwerken 

- Marcel heeft een zeer bewust en goed opererend district ontmoet. 

Ook geeft hij een compliment over de opkomst op de vergadering. 

- Hij geeft aan dat de NBB een grote inzet heeft op het – moeilijke – 

terrein van de ICT. 

- Er vis veel contact met de NOC/NSF over geld, voor de topsport. 

Bridge is in Nederland wereldwijd sterk, maar als niet-Olympische 

sport weinig bedeeld. 



- De NBB maakt zich sterk voor handhaving van de topsportbijdrage 

van max. 7% van het budget. 

- De NBB vraagt zich af of zij zich moet richten op bridge of op de 

aangesloten, betalende verenigingen. Kiest voor het laatste. 

- De NBB betreurt de mislukte tv-serie over bridge, waarop zij (te) 

weinig invloed heeft gehad. 

- De NBHB wil een nieuwe functionaris in de clubs: clubcoördinator. 

Reactie verenigingen: 

- NBB staat op grote afstand. 

- Het blad is teveel gericht op topbridge (stelling wordt bestreden door 

anderen) 

- Beleidscyclus (2,5 jaar) wachten op een beleidsplan is véél te lang: 

jaarlijks veranderen dingen! 

- NBB moet adequater/sneller reageren op vragen van districten 

- Voorstel vergadering (Dick Groenendijk): extra info: nieuwsbrief aan 

alle leden vier keer per jaar: niet verstoppen in bridgeblad. Wordt 

sterk gesteund! Beter communiceren, via alle kanalen. 

- Gorcum: is jeugdbridge we realistisch? Meer richten op 50+  

- Districtsbestuur: Doel 5000 nieuwe leden voor de NBB is van geen 

kanten gehaald. Daaraan worden geen consequenties verbonden! 

- Wat doet de NBB tegen het omvallen van verenigingen? Help die 

verenigingen een visie te ontwikkelen. Zomaar fuseren is moeilijk! 

De bijeenkomst wordt besloten Peter Grabau bedankt Marcel Mol voor zijn 

aanwezigheid en inbreng en verzoekt hem aan de slag te gaan met de 

suggesties. 


