
      

Notulen ALV District Dordrecht NBB 28 oktober 2017 

_______________________________________________ 

Aanwezig: 

BC Gorkum    Jan van Heems, Bert Korterik 

B.C. Je Coupe    Maarten Cox 

B.C. ’t Ambacht   Julian Dancewicz 

B.C. Sans Atout   Bert van Dongen 

B.C. Hoornaar    Bert de Vries 

B.C. Papendrecht   Jos van Munster 

N.R.B.C. Drechtsteden  Jack v.d. Put 

DBC/Thuredrecht   Jan van der Meulen 

B.C. Overslag    Annemarie van Wissen 

B.C. de Vesting   Hanny Passenier, Frans Uelman  

B.C. Dimanche   Helga Naarding 

Passageclub Papendrecht  Jos van Munster 

BC Hartenvrouw   Ineke van der Graaf 

St. Denksport Papendrecht  Marijke van der Meer, Henk Mooij 

Bestuur    Peter Grabau, Helga Naarding, Pem Kubbe 

Commissieleden   Annelies Guit, Bert de Vries, Jos van Munster,  

  

Afwezig met kennisgeving: 

Leden: B.C. de Devel, B.C Sliedrecht, B.C. de Merwe, B.C. Sans Fumer, Alblasserwaardse 

BC ‘70, B.C. Ter Merwe, N.R.B.C. Dubbeldam, B.C. PBC ’81, N.R.B.C. Zwijndrecht 

Commissies: Kees de Jong 

Ereleden / Leden van Verdienste: Loes Blankvoort, Dick Groenendijk 

Afwezig zonder kennisgeving: 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

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

Hij meldt dat na afloop van de vergadering de Innerwheel drive in de zaal gespeeld zal 

worden, hij neemt zich voor de vergadering rond 11.30 uur af te ronden. 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter kijkt kort terug op het achter ons liggende seizoen. 

- Hij staat kort stil bij het overlijden van ons erelid Kees Griffioen in juli en roemt zijn 

  verdiensten als bestuurslid van ons District. 

- Hij geeft een kort verslag van het overleg van het bestuur met een vertegenwoordiging van  

  de NBB met als doel de bestuursovereenkomst (periode 2017-2019) te bekrachtigen. 

  De NBB geeft aan begrip te hebben voor de wens ook spelers die kort bridgen toe te laten tot  

  de Toekomstdrive, evenals de wens van het District tot meer flexibiliteit bij het samenstellen  

  van gemengde 4-tallen teams. Ook de problemen bij het samenvoegen van Parencompetities     

  met het District Rotterdam kwamen aan de orde. 

  



 

- Hij doet verslag van het voorzittersoverleg (districtsvoorzitters met afvaardiging van het   

  NBB bestuur), aan de orde kwam: 

  - de aanbeveling aan de verenigingen om de relatie met de gemeenten te versterken en     

    denksport op de agenda krijgen) 

  - de duale lidmaatschappen van de NBB, basisclub (geen leden) en individueel lidmaatschap; 

    en het proeflidmaatschap (3 maanden gratis) 

  - governance en dan meer specifiek: de relatie NBB – verenigingen – Districten. Er zal een  

    commissie worden benoemd die zich over deze materie gaat buigen. 

  - spelregels en dan meer specifiek de uitleg van artikel 57d. 

  - website: deze zal “binnenkort” vernieuwd worden. 

  - aandacht zal besteed worden aan e-learning (dit in eerste instantie ter vervanging van de  

    CLA cursus. 

  - de door velen geuite verontwaardiging over de problemen rond het CLB examen en het  

    gebrek aan een adequate reactie vanuit het bestuur van de NBB. 

3.    Ingekomen en uitgaande stukken 

 

Diverse uitnodigingen voor door het District georganiseerd evenementen.  

Bericht van de NBB dat de Alblasserwaardse Bridgeclub per 1 november a.s. wordt 

opgeheven 

4.   Verslag van de ALV van 22 april 2017 

 

De vergadering gaat akkoord met het verslag, dit wordt zo, onder dankzegging aan de 

secretaris, vastgesteld en op de site van het District gepubliceerd. 

5.     Begroting en toelichting kalenderjaar 2018 

Helga licht de begroting toe. Op de vraag hoe de opmerking “middagbridge heeft een 

negatieve invloed op de deelname aan Districtswedstrijden” gerijmd kan worden met de 

toegenomen inkomsten uit Districtswedstrijden geeft zij aan dat bedoeld wordt dat de 

middagcompetitie een negatieve invloed heeft op de deelname aan de reguliere Districts 

competities. Per saldo neemt de deelname echter toe. 

De vergadering gaat akkoord met de voorliggende begroting en keurt deze met applaus goed. 

 

6. Verkiezing bestuursleden 

De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel de termijn van de penningmeester met 

1 jaar te verlengen met als doel een getrapt aftreden van de bestuursleden te bereiken. 

 

7.  Algemene Ledenvergadering NBB 

 

De voorzitter wijst op het belang van deze vergadering en roept de leden op zich aan te 

melden, dan wel het District te machtigen namens hen een stem uit te brengen. 

Hij neemt de agenda kort door en constateert dat het er, in het algemeen, op lijkt dat er binnen 

de NBB organisatie een gebrek aan “een gevoel van urgentie” is om bepaalde zaken 

(ledenterugloop, website, kaderopleidingen) goed en snel te regelen. 

Hij vraagt de aanwezigen hem zaken die verbetering behoeven te melden. 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er ook wel zaken (erg) goed gaan, het 

functioneren van de helpdesk wordt hierbij met name genoemd. 

 

  



8.          Verslag Commissieleden 

DKL: Bert de Vries meldt een toename van de belangstelling voor de Districtscompetities: 

Open paren +6 en Senioren paren +9 deelnemende paren. 

Hij stelt een wijziging van het vigerende competitiereglement voor i.z. score bij spelen met 

een invaller. De discussie over dit onderwerp leidt niet tot consensus. Het bestuur zal het 

voorstel op de eerstkomende vergadering bespreken. Tot dat moment kan en handelt de DKL 

naar bevinden. 

OA/VA: Jos van Munster meldt dat er voor het voorjaar wederom een aantal clinic’s 

Spelpeilontwikkeling georganiseerd zullen worden. Hij vraagt de aanwezigen onderwerpen 

aan te dragen. 

De secretaris wordt gevraagd deze vraag per mail aan de verenigingen voor te leggen. 

Webmaster: Annelies Guit vraagt de vergadering alles wat zij op de Districtssite geplaats 

willen hebben via de secretaris aan te melden, hij heeft het overzicht en kan, in het geval van 

conflicterende zaken (drives), regelend op treden. 

 

9.   Activiteiten District 

 

In het bijzonder wordt gewezen op de cursus BVC (deze vervangt de CLA cursus). Leden 

kunnen via e-learning in 2 x 3 modules kennis nemen van zowel de basis spelregels (zoals bij 

CLA) en leren omgaan met de pc als hulp bij het organiseren van wedstrijden. 

Helaas ziet het er niet naar uit dat e.e.a. op een zodanig tijdstip aangeboden kan worden dat 

leden daar nog dit seizoen (al dan niet begeleid) kennis van kunnen nemen. 

Door BC ’t Ambacht is gevraagd of er op korte termijn een cursus NBBR (rekenprogramma) 

gegeven kan worden. 

Toegezegd wordt dat dit waarschijnlijk in december gerealiseerd kan worden. Leden zullen 

daar binnenkort over geïnformeerd worden, de deelname staat uiteraard voor alle 

geïnteresseerden open hoewel er uit praktische overwegingen een limiet aan het aantal 

deelnemers is. 

 

10.          Vergaderdata 

De volgende vergadering is vastgesteld op 21 april 2018 

11.   Rondvraag 

De secretaris van BC Je Coupe vraagt zich af of er een “dupliceerreglement” is.  

Dit blijkt niet het geval. 

Gevraagd wordt om een protocol dat uitsluit dat er spelers voorkennis van spelverdelingen 

(kunnen) hebben. De voorzitter zegt toe hier in de volgende vergadering op terug te komen. 

 

De voorzitter van DBC/Thuredreght merkt op dat hij het betreurt dat de BC Je Coupe zijn 

jubileumdrive gelijktijdig met hun drive organiseert, was hier geen andere datum voor te 

vinden? 

Annelies Guit geeft aan dat dit een besloten drive is (alleen toegankelijk voor (oud) leden van 

Je Coupe) en dat van deze drive geen melding op de Districtssite is gemaakt. 

14.   Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de komst en de actieve deelname 

van de aanwezigen. 

 


