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Verslag van de Algemene Ledenvergadering  
van het District Dordrecht van de NBB dd. 23 oktober 2021 

 
Aanwezig: 
 
Verenigingen    
BC Gorkum    Bert Korterik, Gerie Achterberg     
BC Je Coupe    Annelies Guit, Helga Naarding 
BC Sans Atout    Jos Jans, Peter Grabau 
BC Hoornaar    René van der Horst 
BC Papendrecht   Herman Kroon       
N.R.B.C. Drechtsteden   Jack van der Put 
BC DBC/Thuredreght   Rolf Voorman, Kees de Jong 
B.C. PBC ’81    Joke van de Put 
BC Overslag    Jannie Portengen, Pem Kubbe 
BC de Vesting    Hanny Passenier, Frans Uelman 
N.R.B.C. Zwijndrecht   Ton van ‘t Hoff 
BC Hartenvrouw   Wil Klaverdijk 
Passageclub Papendrecht  Herman Kroon 
St. Denksport Papendrecht  Ton Lousberg 
Bestuur     Peter Grabau, Helga Naarding, Pem Kubbe 
 
Commissieleden   Kees de Jong, Lenie Zwartveld 
 
Gast     Koos Vrieze (voorzitter NBB) 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Verenigingen:     Sliedrechtse BC, BC de Merwe, BC ’t Ambacht, BC Sans Fumer                 

BC Ter Merwe 
Commissies:     Ellen Hertoghs 
Ereleden / Leden van Verdienste: Loes Blankvoort, Dick Groenendijk 
 
Afwezig zonder kennisgeving:    
Leden:      geen 
Commissies:     geen 
 
1. Opening 

Als gevolg van het feit dat de voorzitter verlaat is opent Pem de vergadering en heet Koos Vrieze 
welkom. 
In afwachting van de komst van de voorzitter stelt hij voor om agendapunt 10 (jaarcongres NBB) 
als eerste punt te behandelen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord 

 
10. ALV NBB dd. 27 november 
   Ledenverloop: de afname van het aantal leden is conform de trend, echter: ten gevolge van   

Corona is er de laatste 19 maanden geen sprake van nieuwe aanwas geweest, per saldo is dus 
sprake van een verlies van 10 tot 12%. 
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  De ledengroei bij Step (ook NBB leden) heeft dit percentage positief beïnvloed. 
 
  Ledengroei: de NBB gaat maximaal inzetten op ledengroei, het project “Denken en Doen” dient 

daarbij als voorbeeld. Gemeenten hebben middelen vanuit het sportakkoord, aan de 
verenigingen om de gemeenten erop te wijzen dat ook bridge een sport is.  

  De NBB is de op 3 na grootste teamsportbond in Nederland! 
 
  Opleiden: op het jaarcongres zal het 3e deel van het leerboek “Start met Bridge” gepresenteerd 

worden, het leerboek zal begin 2022 in de boekhandel liggen. 
  Er is een digitale leermethode (ELO) ontwikkeld, thuis leren en oefenen is nu ook mogelijk. 
  Om bridge (nog meer) onder de aandacht te brengen is een medewerker, speciaal belast met het 

ontwikkelen van marketing instrumenten, aangesteld. 
 
  Contributie: waarschijnlijk wordt aan de ALV voorgesteld de afdracht (nu € 23,00 per jaar) te 

verhogen, enerzijds is al 3 jaar afgezien van de afgesproken indexering, anderzijds lijkt de NBB 
BTW plichtig te worden. Omdat over dit laatste nog geen beslissing door de Belastingdienst is 
genomen zijn er nog geen bedragen te noemen. (Koos veronderstelt dat de contributieverhoging 
in de orde van grootte van € 5,00 per jaar zal liggen) 

 
  De website: Annelies meldt dat zij een aantal gebreken, met name op het gebied van privacy, 

aan de NBB gemeld heeft, zij krijgt echter geen response. 
  Koos vraagt haar hem te informeren zodat hij actie kan ondernemen. 
  Annelies geeft aan dat zij, vanuit haar deskundigheid, bereid is plaats te nemen in een testpanel. 
 
  De vraagbaak: het blijkt dat, nu medewerkers uitsluitend via de front office benaderd kunnen 

worden, dit ten koste van kwaliteit en tijd gaat. 
  Niet altijd worden de onderwerpen juist beoordeeld waardoor men verkeerde reacties krijgt ook 

is de reactietijd te lang (benaderde medewerker is afwezig) 
  Koos zal hier aandacht aan besteden. 
 
  Met een oproep van Koos om toch vooral het congres te bezoeken wordt dit onderwerp 

afgesloten en neemt Peter de leiding over de vergadering over. 
 
1a.  (her) Opening 
  Peter excuseert zich voor zijn verlate komst maar constateert dat men zich tijdens zijn 
       afwezigheid niet verveeld heeft. Hij verwelkomt Koos persoonlijk en stelt voor de agenda vanaf  
      punt 2  voort te zetten.  
 
2. Mededelingen 

Er zijn geen mededeling 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Van alle verenigingen is bericht van deelname dan wel verhindering voor deze vergadering 
gekomen. 

 
4. Verslag van de ALV van 17 april 2021 

De vergadering is als gevolg van beperkende overheidsmaatregelen geannuleerd, geen van de     
leden heeft gereageerd op inhoud van de uitnodiging.  
 

5. Jaarverslag District over 2020 
De vergadering kan zich in de inhoud van het verslag vinden.  
Het zal onverkort in het jaarverslag van de NBB worden opgenomen. 
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6. BTW 
Geconstateerd wordt dat tegenstrijdige berichten de ronde doen: reageren binnen 3 weken na 
ontvangst van de brief van de Belasting dienst dan wel voor 3 december. 
Advies: reageer zo snel mogelijk. 
Helaas zendt de Belastingdienst geen reminders, we nemen aan (hopen) dat de KOR aanvragen 
gehonoreerd worden. 

 
7.  Model statuten (WBTR) 

Peter geeft aan dat de wet in het leven is geroepen om bestuurders te vrijwaren tegen 
aansprakelijkheid. 
Alle verenigingen moeten voor 1/7/2025 (of zoveel eerder als de statuten – om welke reden dan 
ook – aangepast moeten worden), bij de notaris gepasseerd zijn. 
Geadviseerd wordt het onderwerp regelmatig op de agenda te zetten als signaal dat men “ermee 
bezig is” 
Gewezen wordt op de toelichting die de NBB op haar site heeft staan.  
Daarnaast heeft Pem (voor zichzelf) een lijst met aandachtspunten gemaakt, op verzoek van de 
vergadering wordt dit bij het verslag gevoegd.  

 
8.  Financieel jaarverslag 2020 

Er zijn in het boekjaar uiteraard weinig activiteiten geweest, de invloed op de cijfers is echter 
gering, weinig activiteiten betekent weinig kosten maar ook geen inkomsten. 
Het jubileum is niet doorgegaan, de reservering wordt doorgeschoven naar 2025. 
De vergadering heeft geen vragen zodat het woord aan de kascontrolecommissie is. 
Bert Korterik en Rolf Voortman hebben de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden. 
Zij stellen de vergadering voor het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid over het 
boekjaar 2020 te verlenen. De vergadering gaat hier onder applaus mee akkoord. 
De kascontrolecommissie zal volgend jaar bestaan uit de heren Rolf Voortman en Frans Uelman 
met Joke van der Put als reserve. 
 

9. Begroting kalenderjaar 2021 
Helga ligt de voorliggende begroting toe en geeft aan dat het beleid ongewijzigd blijft: alle 
activiteiten worden budget neutraal begroot. Dankzij de inzet van onze sponsor kunnen wij ons 
een paar extra (geld kostende) activiteiten (o.a. de vrijwilligersdrive, cursussen) permitteren. 
De vergadering keurt de begroting goed. 

 
10. Ledencongres NBB 

Zie boven. 
 

11. Rooster van aftreden 
Peter is afredend en stelt zich herkiesbaar. 
De vergadering gaat met zijn herbenoeming akkoord. 
Kees de Jong wordt benoemd tot DKL, hij streeft ernaar zich te omringen met assistenten, 
enerzijds om de werkdruk te verlichten, anderzijds om de continuïteit te borgen. 

 
12. Steptoernooien 

De Stepcommissie heeft in het seizoen 2020-2021 ca. 140 toernooien georganiseerd.  
Nu het fysieke bridge weer opgestart is gaat de belangstelling daar weer naar uit. Reden voor de 
commissie om hun activiteiten te staken. Mocht er onder de leden belangstelling zijn om zo af en 
toe een toernooi te organiseren dan zijn zij daartoe bereid, een substantieel aantal deelnemers s 
dan wel voorwaarde. 
De wedstrijdleiders, te weten, Anja van Praat, Coert Hagesteijn en Pieter Koenen worden voor 
hun inzet bedankt, ook Bert Korterik, Theo Lagerwerf en Franklin Groenewold hebben zo af en 
toe hun steentje bijgedragen, ook hen zijn wij dank verschuldigd. 
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13. Activiteiten seizoen 2021-2022 
De voorliggende activiteitenkalender wordt goedgekeurd. 
Op deze kalender zijn geen verenigingsactiviteiten opgenomen.  
De verenigingen wordt gevraagd hun toernooien aan te melden, via een overzicht wordt zo 
voorkomen dat dubbelingen  plaats vinden. 
Activiteiten zoals SPO, Arbitrageclub, clinics, jeugdbridge en meer zullen dit najaar niet 
georganiseerd worden, deze zullen in de periode januari-april ingepland worden. 

 
14. Kaderopleidingen 

Gewezen wordt op het feit dat naast de door de NBB georganiseerde kaderopleidingen Pem 
heeft aangeboden om een basiscursus clubleider te organiseren, hierbij wordt aandacht besteed 
aan werken met het NBBR en worden de meest voorkomende (eenvoudige) arbitrages 
behandeld.  
De aanwezigen wordt verzocht de belangstelling daarvoor binnen hun vereniging te peilen. 

 
15. Vergaderschema 

De vergadering geeft aan dat rekening gehouden moet worden met de data van de voorjaars- en 
herfstvakantie. 
Als vergaderdata in 2022 worden dan ook vastgesteld: 23 april en 5 november. 

 
16. Rondvraag 

Kees de Jong merkt op dat het bridgetoernooi van DBC/Thuredreght niet op de NBB kalender 
geplaatst wordt. Oorzaak is dat “goedkeuring district” uitblijft. Het blijkt ter vergadering dat de 
goedkeuringsvraag aan de webmaster gesteld wordt i.p.v. aan de secretaris. 
Pem zal dit bij de NBB melden en laten corrigeren. 
 

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

Volgende vergadering: Zaterdag 23 april 2022 


