
Notulen ALV District Dordrecht NBB 20 oktober 2018 

_______________________________________________ 

Aanwezig: 

B.C. Gorkum    Bert Korterik     

B.C. ’t Ambacht   Nico Bakker 

B.C. Sans Atout   Henny de Raaij, Peter Grabau 

B.C. Sans Fumer   Jacqueline Willemsen 

B.C. Hoornaar    René van der Horst 

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

N.R.B.C. Drechtsteden  Lenie Zwartveld, Jack van der Put 

DBC/Thuredreght   Kees de Jong 

B.C. PBC ’81    Marijke Claassen, Tini Westein 

B.C. Overslag    Annemarie van Wissen 

B.C. de Vesting   Frans Uelman 

B.C. Dimanche   Helga Naarding 

Passageclub Papendrecht  Jos van Munster, Herman Kroon 

B.C. Hartenvrouw   Ineke van der Graaf 

St. Denksport Papendrecht  Marijke van der Meer, Henk Mooij 

Bestuur    Peter Grabau, Helga Naarding, Pem Kubbe 

Commissieleden   Bert de Vries, Kees de Jong, Jos van Munster,  

         Herman Kroon, Frans van Grafhorst 

Erelid     Dick Groenendijk 

 

Afwezig met kennisgeving: Trix de Ruiter, Annelies Guit  

Leden: B.C. Je Coupe, B.C. de Devel, Sliedrechtse B.C, B.C. de Merwe, N.R.B.C. 

Zwijndrecht  

Commissies: Ellen Hertoghs, Trix de Ruiter 

Ereleden / Leden van Verdienste:, Loes Blankvoort 

Afwezig zonder kennisgeving: 

Leden: B.C, Ter Merwe 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter Grabau heet de aanwezigen welkom, hij is blij met de (wederom) grote opkomst (16 van 

de 21 leden). 

 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter meldt dat hij op 6 oktober een Kei aan Gerda Broekman uitgereikt heeft. De kei 

is aangevraagd door de vereniging Ter Merwe. 

Tot zijn spijt heeft dit feit, samen met zijn oproep daartoe, niet geleid tot hun aanwezigheid op 

deze vergadering. 

Hij staat kort stil bij het 2-jaarlijks overleg van de Districtsvoorzitters met (een delegatie van) 

het bestuur en de directie van de NBB. 

Punt van aandacht is en blijft de wijze waarop de NBB met de leden communiceert, direct op 

de ALV of indirect via de Districten.  

Een bestuurscommissie heeft onderzoek gedaan naar de rol die de districten zouden moeten 

hebben; een enquête onder de aangesloten verenigingen werd door ca. 50% beantwoord. Van 

die respondenten was ongeveer de helft min of meer vertrouwd met de rol van de NBB.  



De waarde van de enquête is discutabel (50% van de helft is een minderheid), ook blijkt later 

in deze vergadering dar zeer velen de enquête niet gezien/gelezen/ontvangen hebben. 

Tot slot staat hij stil bij het belang van voldoende kader voor de verenigingen en roept de 

aanwezigen op hun leden te wijzen op de cursus BVC (een elektronische leeromgeving) en 

CLB (als vervolg op het diploma CLA) 

De cursus BVC (2 modules) kan door de deelnemers ook thuis gevolgd worden. Als zij zich 

daarvoor bij de NBB aanmelden (en betalen) krijgen zij een inlogcode en kunnen aan de slag. 

Pem zal de cursussen bij voldoende belangstelling (12 deelnemers) verzorgen. 

3.    Ingekomen en uitgaande stukken 

 

Het bestuur van de B.C. Je Coupe vraagt aandacht voor een aantal zaken: 

-  Het Districtswedstrijdreglement, de gemaakte opmerkingen zullen bij agendapunt 9  

   beantwoord worden. 

-  Zij vraagt het aantal ALV’s naar 1 terug te brengen.  

   De voorzitter schetst de voor- en tegens van een dergelijk besluit (begroting in het najaar    

   van het lopende jaar achteraf goedkeuren?) De vergadering besluit de bestaande structuur te   

   handhaven. 

-  Te komen tot een vermindering van de belasting voor bestuurders, niet 2 drives  

   (Nieuwjaars- en Vrijwilligersdrive) maar een (1) drive en dan direct na de ALV. Daarnaast   

   pleit zij ervoor om af te zien van een individuele drive. 

   De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp te verstrekkend is om nu even snel te behandelen   

   en zegt toe het mee te nemen naar het bestuur en er op de eerst volgende ALV op terug te  

   komen. Omdat beide drives voor die tijd gespeeld worden, zal er tot die datum niets  

   gewijzigd worden. 

   De voorzitter peilt kort de mening van de vergadering, zowel de Nieuwjaarsdrive als de  

   Vrijwilligersdrive worden hogelijk gewaardeerd, de kans dat er iets zal veranderen lijkt dan  

   ook erg klein. 

Spelers in het District Rotterdam zouden graag deelnemen aan door het district te organiseren 

clinics. Probleem is dat zij op donderdagavond hun speelavond hebben en zij vragen dan ook 

of het niet mogelijk is dergelijke clinics voortaan op zaterdag te organiseren. 

Hiertegen blijkt geen bezwaar, besloten wordt dan ook om dit in de toekomst dan ook te doen. 

4.   Verslag van de ALV van 21 april 2018 

 

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

vastgesteld en zal, na correctie van een typo, op de site van het district worden gepubliceerd. 

 

5.   Begroting kalenderjaar 2019 

 

Helga licht de begroting toe. Afgezien van een enkele opmerking gaat de vergadering akkoord 

met het voorstel. De voorzitter dankt de penningmeester voor het heldere verslag. 

 

6.     Verkiezing bestuursleden. 

 

Voor de functie van voorzitter hebben zich geen (tegen) kandidaten gemeld, de vergadering 

gaat onder applaus akkoord met de herbenoeming van Peter. 

De voorzitter meldt dat Frans van Grafhorst aan de wedstrijdleiding is toegevoegd, dit ter 

ontlasting van de secretaris. 

 

 

7.  Privacyverklaring 



 

De voorzitter staat stil bij het belang van een dergelijke verklaring. De inmiddels op de site 

geplaatste verklaring is door de NBB aangeleverd. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de 

inhoud daarvan en beheren alle data. De verklaring is door het district van een disclaimer 

voorzien. 

Op de vraag hoe in de praktijk (met name vooral voor het maken en publiceren van foto’s) 

hiermee omgegaan dient te worden verwijst Pem naar een disclaimer die standaard op de 

uitnodigingen van door de Stichting Denksport georganiseerde evenementen staat. 

De deelnemer verklaart zich, door het feit zich in te schrijven, akkoord met de regels. De 

disclaimer zal aangevuld worden met de opmerking dat men daar uitdrukkelijk bezwaar tegen 

kan maken. 

 

8.          District TC 

 

Bert licht de voorliggende tekst van het aangepaste District Wedstrijdreglement toe en geeft 

aan dat dit altijd een levend document zal blijven. Ontwikkelingen zoals recent nog de 

wijziging van het competitiereglement door de NBB, zullen voortdurend tot aanpassingen 

aanleiding geven. 

Binnenkort zal de DTC zich buigen over de promotie/degradatie regeling n.a.v. 

bovengenoemde wijzigingen. 

Op verzoek van de vergadering zullen de diverse artikelen genummerd en geïndexeerd  

worden. 

De opmerkingen van BC Je Coupe (zie punt 3) zullen verwerkt worden zij het dat het begrip 

“spelregels voor Wedstrijdbridge 2017 van de NBB” geen toelichting (zouden moeten) 

behoeven.  

In de DTC is verder aan de orde geweest: 

-  indelen bij de Vrijwilligers drive: in het vervolg zal zoveel mogelijk “op sterkte” ingedeeld  

   worden, dit ter voorkoming van erg verschillende (systeem) interpretaties.  

-  organiseren clinic “werken met NBBR 4.0. Zij is van mening dat het nu nog te vroeg  

   daarvoor is, eerst ervaring opdoen, daarna de clinic organiseren. 

Frans van Grafhorst leest dat er sprake is van een “dupliceer protocol”. Aangezien hij (mede) 

belast is met het dupliceren van spellen, vraagt hij zich af waar hij kennis van de inhoud van 

dat protocol kan nemen. 

Het protocol blijkt niet op de site te staan. Pem zal Annelies vragen dit zo spoedig mogelijk te 

plaatsen. 

 

9.   Algemene ledenvergadering NBB 

 

De voorzitter wijst op het belang daar als lid aanwezig te zijn, dan wel het District te 

machtigen om namens hen een stem uit te brengen. 

Belangrijk agendapunt is de voorgenomen contributieverhoging, niet alleen met de inflatie 

maar een extra verhoging. 

Tot nu toe heeft 1 vereniging zich aangemeld en 1 vereniging het district gemachtigd. 

 

 

 

 

10.   Commissies 



DKL:  

Bert meldt dat de belangstelling voor de Open Paren Competitie wederom lager (was 38, nu 

35 paren) dan vorig jaar is, een van de redenen (naast de wijziging van het NBB 

competitiereglement) dat op het laatste moment naar 2 lijnen overgegaan moest worden. 

De belangstelling voor de Seniorencompetitie neemt daarentegen toe, van 37 naar 43 paren, 

Hier kon dus wel in 3 lijnen ingedeeld worden. 

Hij doet nogmaals een oproep aan de bestuurders om hun minder ervaren bridgers op de 

Districtscompetities te wijzen. Vanaf volgend jaar zal er in principe weer een 2e klasse bij de 

Open Paren Competitie gevormd worden zodat men tegen spelers van (ongeveer) gelijk 

niveau uit kan komen. 

Tenslotte wijst hij erop dat de uitnodigingen voor de verschillende viertallencompetities een 

dezer dagen de deur uitgaan. Hij roept de verenigingen op zich aan de inschrijftermijn te 

houden (5 december district viertallen, 15 januari senior viertallen), opdat hij de indeling 

tijdig aan de verenigingen en de deelnemers bekent kan maken. 

OA-VA: 

De cursus Spelpeilontwikkeling wordt dit voorjaar weer georganiseerd. Jos roept de 

aanwezigen op met onderwerpen te komen, hoe meer er uit de achterban komt hoe groter de 

interesse zal zijn. 

Verder vraagt hij de aanwezigen om aan te geven waar en door wie bridgelessen wordt geven. 

Vooralsnog lijkt zich dat te beperken tot Papendrecht, Barendrecht en Ine Soetemeijer 

Jeugdbridge: 

De commissie heeft zich door Jos en Herman laten informeren over de wijze waarop les 

gegeven kan worden. Er zijn inmiddels 2 scholen in Barendrecht bereid gevonden dergelijke 

lessen aan hun leerlingen (van een plusklas) aan te bieden. 

Gewezen wordt op het feit dat het door de NBB aangeleverde lesmateriaal te theoretisch is, 

kinderen moeten kaarten in handen hebben. 

Webmaster: 

Bij afwezigheid van Annelies wijst Pem de aanwezigen erop dat als zij hun uitnodiging (flyer) 

voor hun bridgetoernooi naar Annelies zenden, zij deze op de site plaatst met een directe 

doorlink naar hun verenigingssite en naar hun inschrijfmodule. 

Als alle verenigingen mee werken ontstaat zo een praktisch overzicht voor de spelers waar en 

wanneer zij aan een toernooi kunnen deelnemen. 

11. Activiteiten District seizoen 2018-2019 

 

- SPO (voorjaar 2019) 

- cursus BVC (najaar) en CLB (winter) (afhankelijk van behoefte) - -  

- Clinic voor Wl- en CL-ers en docenten (25 oktober) 

- Open Parencompetitie (najaar 2018)  

- Senioren Open Paren competitie (najaar 2018) 

- Viertallencompetitie (winter 2019) 

- Senioren Viertallencompetitie (winter 2019) 

- Nieuwjaarsdrive (5 januari 2019)  

- Vrijwilligersdrive (9 februari 2019) 

- Toekomstdrive (13 april 2019)  



12. Rondvraag 

 

Henk Mooij: vraagt aandacht voor een, bij de Golfclub Merwelanden op 6 april te 

organiseren, golf/bridge toernooi.  

De kosten voor leden van de Golfclub zijn € 30, =, voor niet leden € 45, =, beide incl. lunch. 

Pem zal de uitnodiging t.z.t. onder de aandacht van de verenigingen brengen opdat zij hun 

leden kunnen enthousiasmeren. 

Jacqueline Willemsen meldt gehoord te hebben dat een bevriende vereniging overgaat op het 

organiseren van Butler competities, Dit zou van de NBB moeten. 

Kees de Jong blijkt de aanstichter van dit verhaal te zijn, zij het dat hij al een jaar bezig is aan 

zijn leden uit te leggen wat het begrip “club ranking” inhoud met het doel daar eens een pilot 

mee te gaan organiseren. Een misverstand dus, helaas zijn de boodschappers erg vasthoudend 

in hun onbegrip. 

Het onderwerp club ranking wordt uitgebreid besproken, zoals meestal: iedereen heeft zijn 

eigen mening (en gelijk), maar er komen een aantal suggesties om de nadelen van beide 

systemen te verminderen. 

 

13.   Sluiting 

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

van de aanwezigen en stelt de datum voor de volgende vergadering vast op 13 april 2019. 

De aanwezigen worden uitgenodigd voor een afsluitend drankje aan de bar. 

  



Bijlage: 

Gebruikte afkortingen 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

CLA - Clubleider A 

CLB - Clubleider B 

BC - Bridge Club 

BVC - Basis Vaardigheden Clubleiding 

DBC - Dordtse Bridge Club  

DKL - Districts Kompetitie Leider  

DTC - Districts Technische Commissie 

NBB - Nederlandse Bridge Bond 

NBBR - Nederlandse Bridge Bond Rekenprogramma 

NRBC - Niet Rokers Bridge Club 

OA - Onderwijs Adviseur 

SPO - Spel Peil Ontwikkeling 

TC - Technische Commissie 

VA - Verenigings Adviseur 

VBD - Vereniging van Bridge Docenten 

 

 

 


