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Verslag van de Algemene Ledenvergadering  
van het District Dordrecht van de NBB dd. 19 oktober 2019 

 
Aanwezig: 
 
Verenigingen 
Sliedrechtse BC    Kees van Dam 
BC Gorkum    Bert Korterik, Zandrie Albada    
BC de Merwe    Joken van Gent, Ed de Bruin 
BC Je Coupe    Maarten Cox 
BC ’t Ambacht    Nico Bakker 
BC Sans Atout    Bert van Dongen, Peter Grabau 
BC Hoornaar    René van der Horst, Bert de Vries    
BC Ter Merwe    Gerrit Roubos 
N.R.B.C. Drechtsteden   Lenie Zwartveld, Arie Zwartveld, Wil de Koning   
B.C. PBC ’81    Joke van de Put, Marijke Claesen 
BC Overslag    Jannie Portengen 
BC de Vesting    Frans Uelman 
BC Hartenvrouw   Ineke van der Graaf 
St. Denksport Papendrecht  Frans van Grafhorst 
Bestuur     Peter Grabau, Helga Naarding, Pem Kubbe 
Commissieleden   Bert de Vries, Frans van Grafhorst 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Leden:      BC Papendrecht. BC N.R.B.C. Zwijndrecht,  

Passageclub Papendrecht 
Commissies:     Ellen Hertoghs, Annelies Guit 
Ereleden / Leden van Verdienste: Loes Blankvoort, Dick Groenendijk 
 
Afwezig zonder kennisgeving:    
Leden:      BC Sans Fumer, BC DBC/Thuredreght 
Commissies:     Kees de Jong 
 
1. Opening 

Peter Grabau heet de aanwezigen welkom, hij is blij met de (wederom) grote opkomst (17 van de 
19 leden hebben zich aangemeld). 
Een bijzonder welkom voor de vertegenwoordigers van de BC de Merwe, fijn dat zij er dit keer 
ook bij zijn. 
Peter meldt dat hij helaas niet bij het voorzittersoverleg aanwezig kon zijn, de datum van de 
bijeenkomst is eenzijdig door de NBB verplaatst, hij had andere verplichtingen. 
Het Districts bestuur heeft overleg met de vertegenwoordigers van de NBB over de 
bestuursovereenkomst gehad, in het verleden een 2-jaarlijks terugkerend ritueel, nu voor het 
eerst als bijzonder positief ervaren. 
Vermeldend waard is het toenemend besef bij de NBB dat zonder een goede marketing strategie 
geen ledenaanwas gerealiseerd kan worden, prettig te merken dat dat besef nu ook tot concrete 
maatregelen lijkt te gaan leiden. 
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Per 1 november zal Gijs van der Scheer opgevolgd worden een dame, zij zal zich op het congres 
aan de leden voorstellen. 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter deelt mede dat de BC Devel per 1 september jl. is opgeheven. 

 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Van alle verenigingen is bericht van deelname dan wel verhindering voor deze vergadering 
gekomen, uitzondering is de BC Sans Fumer. 

 
4. Verslag van de ALV van 13 april 2019 

Punt 11. Commissies – jeugdbridge: de naam van Wim de Koning is ten onrechte vermeld. 
Algemeen: er wordt gewezen op een aantal spelfouten en typo’s. 
Pem zegt toe deze omissies te herstellen. 
Met deze gemaakte opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. Begroting kalenderjaar 2010 
Helga ligt de voorliggende begroting toe en geeft aan dat er t.g.v. het crashen van haar pc 
wellicht enkele onvolkomenheden inzitten. 
Dat blijkt inderdaad het geval bij de post zaalhuur 2018, deze blijkt een optelling van een aantal 
posten te zijn en wijkt dus erg af van de in het boekjaar 2019 en de begroting 2020 vermeldde 
bedragen. 
Helga zegt toe dit op korte termijn te corrigeren (het gecorrigeerde stuk wordt met het verslag 
aan de leden gezonden) 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 

6. Ledencongres NBB 
Peter wijst op de interessante onderwerpen die rond het congres aan de leden gepresenteerd 
worden en vraagt de leden dan wel zelf vertegenwoordigd te zijn dan wel het District te 
machtigen. 
Er wordt weliswaar niet inhoudelijk gediscussieerd (de meeste onderwerpen zijn voorgebakken) 
maar mocht het tot een stemming komen dan is het van belang dat hij onze stem kan laten 
horen. 
 

7. Rooster van aftreden 
Helga is afredend en stelt zich voor de 7e (!) maal herkiesbaar. 
Op voorstel van Peter gaat de vergadering onder applaus met haar herbenoeming akkoord. 
De vergadering constateert een aantal datum fouten in het rooster van aftreden, Pem zal dit 
herstellen. 

 
8. Jubileum 

Helga geeft een toelichting op de voorgenomen activiteiten rond het 50-jarig jubileum van het 
District. 
1) Een dag voor de stakeholders op 9 mei in het Wantijpaviljoen. 

Uitgenodigd zullen worden naast een vertegenwoordiging van de verenigingsbesturen (2 
personen), een vertegenwoordiging van de 25 Districten, het Bondsbestuur, Ereleden en 
genodigden. 
Vanuit de vergadering wordt de wens geuit het aantal afgevaardigden van de verenigingen te 
verruimen zodat ook oud bestuursleden deel kunnen nemen. 

2) Een dag voor leden van de verenigingen, in de praktijk een Horecadrive op 27 september in 
het centrum van Dordrecht. 
Om “no show” te voorkomen (en wat financiële ruimte te scheppen) wordt een bijdrage van 
€ 5, = per deelnemer gevraagd. 
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Gevraagd wordt er rekening mee te houden dat er deelnemers zijn die op deze zondag eerst 
nog de kerk willen bezoeken. 

        Desgevraagd ligt Helga toe dat er voldoende gereserveerd is om deze dag binnen de beschikbare 
        financiële ruimte te realiseren. 
        De vergadering vindt het een prachtig plan en vraagt haar de organisatie, indien mogelijk  
        rekening houdend met de gemaakte opmerkingen, voor te zetten. 

 
9. Activiteiten van de commissies seizoen 2018-2019 

• DKL – Bert, weinig meer te melden dan in de ALV van april. 

• OA/VA – na de ALV van april hebben er geen activiteiten plaats gevonden. 

• Jeugdbridge: Frans van Grafhorst meldt dat er bezoeken aan lagere scholen gebracht zijn. 
Lenie Zwartveld geeft aan dat er, naast het initiatief vanuit het district, ook een aantal privé 
initiatieven lopen. 
Zij is van mening dat het District faalt in zijn coördinerende taak. 
Geadviseerd wordt te trachten deze initiatieven te bundelen onder het motto: samen 
sterker. 
Peter Grabau vraagt haar hem na de vergadering nader te informeren.  

• Website: Peter wijst nogmaals op de mogelijkheid evenementen, georganiseerd door de 
verenigingen, via de Districts website onder de aandacht van de leden te brengen. 
Desgewenst voorziet Annelies deze mededeling van een doorlink naar de website van de 
vereniging en/of de inschrijfmodule. 

 
10. Activiteiten District seizoen 2019-2020 

• najaar: DOP en SOP 

• 19 oktober: ALV 

• 2 nov.: DTC 

• 9 nov.: ALV NBB 

• 15 nov.: kaderdag club- en wl-ers 

• 16 nov.: viertallen: introductie en training 

• 4 jan.: nieuwjaarsdrive 

• winter: DVT en SVT 

• 8 febr.: vrijwilligersdrive 

• maart/april: clinic’s SPO *) 

• 25 april: ALV 

• 25 april: Toekomstdrive 

• 2 mei: Open Viertallen toernooi  

• 9 mei: jubileum: receptie + drive externe relaties 

• 16 mei: DTC 

• 27 september: jubileum: drive voor leden (centrum Dordrecht) 
 
*) Clinic’s SPO:  
    Na het terugtreden van Jos en Herman en in afwachting van de invulling van deze vacatures zullen  
    Bert en Pem de clinic’s SPO in het komende voorjaar verzorgen. 
    De clinic’s zullen op 3 locaties in het District gegeven worden (Gorinchem, Papendrecht,  
    Barendrecht). 

    De clinic’s (12-20 deelnemers) bestaan uit 3 modules (Speelplan SA, Verliezers tellen en  
    Verliezers wegwerken) en zijn in principe bestemd voor bridgers met een rating lager dan  
    250. Op verzoek van de vergadering zal bezien worden of deze grens niet te laag is. 
    De clinic’s worden gegeven door Bert en Pem, echter per locatie zal een gediplomeerd  
    docent aangezocht worden die deze clinics (maar dan voor meer doelgroepen) in de  
    komende jaren kan geven. 
    De clinic’s zullen gegeven worden op de manier zoals het district Utrecht die de laatste     
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    jaren met succes organiseert. 
 
11. Vergaderschema 

Als vergaderdata in 2020 worden vastgesteld: 25 april en 24 oktober 
 
12. Rondvraag 

Lenie Zwartveld merkt op dat het District Rotterdam regelmatig clinic’s voor wedstrijdleiders 
organiseert waarop door de deelnemers aangedragen problemen worden besproken en live 
arbitrages worden gesimuleerd. 
Zij vraagt het bestuur of zoiets ook in Dordrecht mogelijk is. 
Het bestuur staat daar in principe positief tegenover en zegt toe daar over na gaan te denken. 
Joke van Gent geeft aan dat zij blij is dat uiteindelijk besloten is dat de BC de Merwe aan onze 
ALV deelneemt. Ed de Bruin sluit zich daar graag bij aan, instructieve bijeenkomst is zijn mening. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit gezamenlijk een drankje aan de 
bar te nuttigen. 
 

Volgende vergadering: Zaterdag 25 april 2020 


