
 

Notulen ALV District Dordrecht NBB    29 oktober 2016 

_______________________________________________ 

Aanwezig: 

B.C. De Devel    Willemien Dingemans, Dick Dammers  

B.C. Gorkum    Jan van Heemst, Bert Korterik 

B.C. Je Coupe    Trix Koop, Maarten Cox 

B.C. Sans Atout   Bert van Dongen 

B.C. Sans Fumer   Ard de Graaf 

B.C. Hoornaar    Bert de Vries 

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

N.R.B.C. Drechtsteden  Jack v.d.Put, Jan Veth, Lenie Zwartveld 

DBC/Thuredrecht   Kees de Jong 

B.C. Overslag    Annemarie van Wissen 

B.C. de Vesting   Hanny Passenier, Frans Uelman 

N.R.B.C. Zwijndrecht  Wim Tuytel, Heleen de Heer  

Passageclub Papendrecht  Jos van Munster, Herman Kroon 

B.C. Hartenvrouw   Marijke Maes 

St. Denksport Papendrecht  Ton Lousberg, Henk Mooij 

Bestuur    Peter Grabau, Helga Naarding, Pieter Bekkers 

Commissieleden   Annelies Guit, Bert de Vries, Jos van    

     Munster, Herman Kroon, Pem Kubbe  

Ereleden    Dick Groenendijk 

Afwezig met kennisgeving: 

Leden B.C. de Merwe, B.C. ’t Ambacht,  Alblasserwaardse BC 

‘70, N.R.B.C. Dubbeldam, B.C. PBC ’81  

Leden van Verdienste Loes van Blankvoort 

Afwezig zonder kennisgeving: 

Leden B.C. Sliedrecht, B.C. Ter Merwe, B.C. Dimanche 

Ereleden    Kees Griffioen 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter Grabau heet de aanwezigen welkom en stelt de agenda vast. 

 

2.  Mededelingen 

 

De voorzitter meldt dat: 

- het District voor de volgende 5 jaar gesponsord wordt door Chappel Parket. 

- de dupliceermachine door het District met financiële hulp van de Stichting   

   Denksport Papendrecht (SDP) is aangeschaft. 

- hij de Vrijwilligersdrive bij agendapunt 5 aan de orde wil stellen. 

- de vraag om indexering van de door de NBB uit te keren retributie  

  gehonoreerd wordt. 

- de B.C. ’70 bij gebrek aan leden is opgeheven.  

   Frans Uelman meldt hierover dat de B.C. de Vesting een aanbod tot    



   fuseren heeft gedaan, dit voorstel is afgewezen, reden: geen  

   overeenstemming over locatie en speelavond.  

- hij stelt vast dat er onvoldoende suggesties voor invulling van de vraag die  

  bij agendapunt 11 aan de orde komt binnenkomen. 

3.    Ingekomen en uitgaande stukken 

Binnen gekomen is bericht van de B.C. Sans Atout en de B.C. de Merwe dat hun drives bij 

gebrek aan belangstelling niet doorgaan. 

Uit reacties vanuit de vergadering kan opgemaakt worden dat de teruglopende belangstelling 

voor dit soort drives een trend lijkt te zijn. 

Kees de Jong vraagt aandacht voor het feit dat de Innerwheeldrive op dezelfde datum            

(5  november) als de drive van de B.C. DBC/Thuredrecht georganiseerd wordt. Omdat dit 

geen door een lid van het District georganiseerde drive is, is dit moeilijk te voorkomen. Aan 

de verhuurder ( de SDP) wordt gevraagd in voorkomende gevallen een signaal uit te zenden 

zodat tijdig overleg mogelijk is. 

4.   Verslag van de ALV van 9 april 2016 

Bert Korterik meldt dat hij niet aanwezig was. 

Annemarie van Wissen meldt dat zij ten onrechte als “afwezig zonder kennisgeving” vermeldt 

is, zij heeft zich wel degelijk afgemeld. 

Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5.     Begroting kalenderjaar 2017 

De penningmeester ligt de voorliggende begroting toe. 

Zij vraagt de aandacht voor 2 punten: 

- De sponsorbijdrage ad. € 1000,= per jaar. Deze zal gebruikt worden om  

              de dupliceermachine (in 5 jaar) en de nieuw aangeschafte speelkaarten  

              (in 3 jaar) geheel af te schrijven. 

- De kosten en baten van de cursussen spelpeilontwikkeling: in de  

              begroting is ervan uitgegaan dat dit budget neutraal gefinancierd kan  

              worden. 

Bert Korterik vraagt zich af of de Senioren competitie nog wel kostendekkend is nu deze in de 

Grote zaal i.p.v. (zoals aangekondigd) in de Kleine zaal gespeeld wordt. 

Henk Mooij geeft namens de SDP aan dat zij hiervoor geen meerkosten in rekening brengen. 

De vergadering kan zich in deze uitgangspunten vinden en keurt de begroting goed. 

 

Vrijwilligersdrive: 

De voorzitter geeft aan dat deze drive door de vrijwilligers bijzonder gewaardeerd wordt. Het 

bestuur streeft er dan ook naar hiervan een jaarlijks terugkerend evenement te maken, echter: 

de kosten zijn dan, bij handhaving van het in 2015 gehanteerde niveau, niet binnen de 

financiële ruimte die de begroting biedt te financieren. 

3 mogelijkheden om dit toch te realiseren: 

- Versoberen. 

- Toch om het jaar organiseren. 

- Een bijdrage van de deelnemers cq. de afvaardigende verenigingen  

              vragen. 

De vergadering kiest, op voorstel van Bert van Dongen, voor de laatste optie (bijdrage van de 

vereniging) met de opmerking dat de kosten voor 50% door het District gedragen zouden 

moeten worden. Met dit gegeven als uitgangspunt wordt als indicatie een bijdrage door de 



vereniging van € 10,= per deelnemende vrijwilliger genoemd.  

Het bestuur zal met bovenstaande als uitgangspunt in de ALV van april met een definitief 

voorstel komen 

 

6     Samenstelling bestuur en commissies 

Zoals aangekondigd ziet Pieter om persoonlijke reden af van herbenoeming als secretaris. Het 

voorstel van het bestuur (Pem neemt het secretariaat over, Bert neemt zijn functie als DKL 

over, Pem blijft beschikbaar als plv. DKL) wordt door de vergadering overgenomen. 

Om de continuïteit van de wedstrijdleiding te borgen zal op termijn naar een nieuwe plv. DKL 

gezocht worden. Ter vergadering geeft Kees de Jong aan dat hij geïnteresseerd is in deze 

functie. Pem en Bert zullen met hem daarover in overleg gaan.  

Peter dankt Pieter voor zijn inzet als secretaris in de afgelopen jaren en overhandigd hem een 

attentie. 

7.   Inrichting Districtswedstrijden 

Aanpassingen in het voorliggende document (in grote lijnen reeds goedgekeurd in de 

voorjaarsvergadering) worden door Pem toegelicht. Zij betreffen hoofdzakelijk een 

aanscherping van de promotie en degradatieregels bij gelijk eindigen. 

Bert Korterik merkt op dat onder Senioren Paren Competities een foutje zit, men plaatst zich 

niet (meer) voor een halve finale maar voor de landelijke eindronde. Pem zal e.e.a. aanpassen 

waarna Annelies het document op de website zal plaatsen. 

8.   ALV van de NBB (5 november)  

De voorzitter roept de aanwezigen op de vergadering te bezoeken dan wel het District te 

machtigen namens hen inbreng te hebben. (aanmelden/machtigen  via de website van de 

NBB) 

Naar aanleiding van het beleidsstuk “Kom Erbij” vraagt Bert van Dongen of de NBB al een 

communicatie plan heeft klaar liggen om (na aanvaarding van het beleidsstuk) potentiele 

leden te benaderen. Dit lijkt niet het geval. 

De voorzitter meldt dat het zijns inziens van belang is dat de NBB de 1000 verenigingen met 

elk zo’n 5 bestuurders hier intensief bij betrekt, hij hamert hier keer op keer op in zijn 

contacten met de NBB. 

Henk Mooij merkt op dat de nieuwe contributiestructuur lastig is voor verenigingen zonder 

leden (zoals het DCP). Hij zegt toe op korte termijn een notitie met zijn bezwaren aan te 

leveren opdat dit door het District in de ALV ingebracht kan worden. 

Ook vindt hij het jammer dat de SDP voortaan geen lid van het District meer is. Toegezegd 

wordt dat hij als gast meer dan welkom is en dat hij ook uitgenodigd blijft. 

 

9.  Verslag activiteiten commissies 

DKL 

De Senioren Paren Competitie blijkt een groot succes, 30 paren nemen daaraan deel, zij het 

dat het wel ten koste van de Districts paren Competitie lijkt te gaan (van 48 naar 33 paren) 

maar uiteindelijk is het saldo positief (+15 paren) 

VA/OA 

De clinics Spelpijlontwikkeling zijn door ziekte van de cursusleider naar het najaar verplaatst, 

wellicht dat dit er de oorzaak van is dat de belangstelling, met name in Barendrecht en 

Gorinchem zo laag was dat de clinics hier niet door gegaan zijn.  

Gevraagd wordt dit voortaan vroegtijdig te melden zodat men nog zich voor een andere 

locatie kan opgeven. Voor zover de clinic daar niet te vol wordt zal hier aandacht aan besteed 



worden. 

Webmaster 

Geen mededelingen. 

 

10.    Activiteiten District seizoen 2016-2017 

 

In januari start de CLB cursus, op de vraag waarom deze alleen op maandagmiddag gegeven 

wordt terwijl dit vroeger zowel op maandagmiddag als op donderdagavond plaats vond is de 

reactie: een gebrek aan voldoende deelnemers. De NBB stelt als eis om voor vergoeding in 

aanmerking te komen een minimum aantal cursisten van 12 en aangezien het merendeel van 

de cursisten de voorkeur aan de middag geeft lijkt de  keuze eenvoudig. 

Naar verwachting zullen medio maart  de nieuwe spelregels voor wedstrijdbridge door de 

NBB worden vastgesteld, getracht zal worden medio april een bijeenkomst te organiseren 

waarop e.e.a. nader wordt toegelicht. 

Gevraagd wordt naar de mogelijkheid een cursus NBBR 3.1 te organiseren. 

Bert en Pem zullen de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. (zijn er nog subsidie 

mogelijkheden?) 

 

9.     Invulling van de ALV 

 

Zoals gemeld (zie onder 2) wordt dit punt in het vervolg niet meer geagendeerd 

 

10. Datum volgende vergadering 

 

Deze wordt vastgesteld op zaterdag 22 april 2017 

13.   Rondvraag 

Bert Korterik: stelt voor eens aandacht te besteden aan het omgaan met de spelregels nu in 

het Beleidsplan van de NBB gesteld wordt dat dat wat minder nauwkeurig zou moeten. De 

vergadering is van mening dat niet bedoelt wordt dat de spelregels niet of anders toegepast 

zouden moeten worden maar dat spelers minder agressief om arbitrage zouden moeten 

vragen, meer volgens de regel van art. 74 dus. 

Henk Mooij: in het beleidsplan wordt gesuggereerd dat dit mogelijkheden zou bieden om 

grijze clubs bij de NBB te betrekken. De voorzitter geeft aan dat dit alleen het geval zal/kan 

zijn als de NBB aan kan geven wat de meerwaarde van het lidmaatschap voor deze 

verenigingen is. 

Frans Uelman: er komt (schijnt te komen) een boekhoudprogramma, is bekent wanneer dit er 

is? Aangegeven wordt dat de NBB toegezegd heeft dat dit per 1/1/17 het geval is. 

14.   Sluiting 

De voorzitter sluit om 11.40 de vergadering onder dankzegging voor de komst en de actieve 

deelname van de aanwezigen. 


