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CONCEPT 

Kort Verslag van de ALV van 18 januari 2020 

Aanwezig waren de verenigingen: BC ’s Gravenaas ( Wim Emmerik en Mieke van 
Dijk),   BC No Smoke (Hans Samwel en Hans Zuijderwijk) , De Sprinter (Dick 
Brethouwer), BC Holy (Aad van Rijsewijk),  Kontrakt (Hans Bongers), BC Tuinen en 
Akkers (Peter de Block en Jan van Die ), BC Vlaardingen ( Henk Donkersloot en Leo 
Blommestein),  De  Gaech (Cees van Velzen) ,Delftse BC (Henk den Boer), 
Pijnackerse BC (Wim Meijer), Sweet Lake Bridgers (Elly Stevens)  en Westlandse 
BC (Theo Zwinkels en Paul Zuiderwijk).  

Verder waren aanwezig het erelid Jan van der Meulen en de bestuursleden Hans 
Nijssen, Klaas Munneke, Aad Noort en Kees van Leeuwen.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen: ABV Maassluis, BC de 
Brede Lee, BC Vijfsluizen,  BC Maasland, BC Sans Stress, BV Monsterscore,  BV De 
Overslag, MCB de Haven, Hoekse BC, Schiedam ’59 alsmede van de ereleden Lia 
Stolk, Andries de Graaf,   Henk van Dam, Pieter Bussemaker en Frits Kellenbach.  

1.Opening  

De voorzitter Hans Nijssen opent de vergadering met een woord van welkom en 
speciaal aan de gastspreekster Sharon Löwensteyn.  Spreker geeft een compliment 
aan de verenigingen Multibridge en Pijnackerse BC voor de realisatie van deze 
mooie speelruimte waarin we deze morgen vergaderen. De agenda voor deze 
vergadering wordt vastgesteld overeenkomstig het concept.  

2.Verslag van de vergadering van 24 april 2019.  

Het verslag wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. De actielijst geeft 
evenmin aanleiding tot opmerkingen, de acties zijn alle ingevuld c.q. in gang gezet. 

3.Ingekomen stukken en mededelingen  

-Initiatief jeugdbridgeverenigingen Delft. Henk den Boer lid van de initiatiefgroep 
geeft een toelichting. Deze groep is enkele maanden geleden gestart met het 
enthousiasmeren van jeugd op scholen voor het bridgen. De eerste lessen zijn 
inmiddels gegeven op de scholen. Hans Nijssen heeft deze lessen gegeven. 
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Belangrijk is dat belangstellende jeugd snel aan de slag kan met spelen. Het district 
heeft het initiatief ondersteund met een bijdrage van 200 euro. Verdere info over dit 
initiatief is te vinden op onze district site.  

-Notitie ondersteuning cursussen bridge. Aad Noort geeft een toelichting op deze 
notitie, welke in hoofdzaak de spelregels bevat voor het aanvragen van een bijdrage 
ten behoeve van het organiseren van cursussen. Sweet Lake Bridgers pleit voor 
meer mogelijkheden voor een bijdrage teneinde de organisatie van speelavonden 
voor beginnende bridgers mogelijk te maken. Binnen de NBB bestaat de regeling dat 
beginnende bridgers gedurende drie maanden geen bijdrage van € 0,50 per speler 
aan de NBB verschuldigd zijn. Andere verenigingen zouden ook graag meer 
mogelijkheden zien. Het bestuur zegt toe zich hier over te gaan beraden. (Actie).  

-opheffing bridge verenigingen. Naast de opheffing van Beter Zicht (Zoetermeer) is 
ook de Oefenclub 2 B-home (Zoetermeer) als vereniging gestopt aldus Kees van 
Leeuwen.  Het district telt nu 36 leden. 

4. Jaarverslag. 

De secretaris noemt de gegevens op hoofdpunten in het verslag. Er is sprake van 
een dalende trend van het aantal leden van de verenigingen. De allerlaatste cijfers 
over het aantal leden geven weer een positieve richting aan. Vooral die verenigingen 
die veel werk maken van het organiseren van cursussen en de begeleiding van 
nieuwe leden naar de vereniging mogen zich verheugen  in toename van het aantal 
leden.   

5. Financieel jaarverslag  

 Aad Noort geeft een toelichting op de stukken. We sluiten het boekjaar af met een 
negatief saldo van €379, dat is een kleine € 1000 lager dan de vastgestelde 
begroting. De kosten voor het organiseren van cursussen en wedstrijden zijn in 
principe kostendekkend en dat is in het verslagjaar ook redelijk gelukt ondanks de 
daling van de belangstelling bij leden voor onze activiteiten.  

. 

6.Verslag kascommissie  

De kascommissie bestond uit de heren Henk Donkersloot en Hans Zuijderwijk. Hans 
Zuijderwijk  doet verslag van de controle en complimenteert Aad Noort voor de goede 
verslaggeving en vervolgens leest hij het verslag van de kascommissie voor. De 
commissie heeft de financiële bescheiden gecontroleerd en akkoord bevonden. De 
vergadering dechargeert vervolgens onder applaus de penningmeester en het 
bestuur.  

7. Benoeming kascontrolecommissie  

Hans Zuijderwijk blijft in de kascontrolecommissie. Joop van den Berg wordt het 
nieuwe lid en Jan van Die het nieuwe reserve lid. (Noot secretaris: De heer Joop van 
den Berg is vorig jaar na een korte ziekte overleden, zodat Jan van Die direct aan de 
slag moet).  
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8. Commissie van Beroep: benoeming leden  

Ingestemd wordt met het voorstel om Andries de Graaf te herbenoemen als lid van 
de Commissie van Beroep. Hij is daarvoor beschikbaar.  

9.Bestuurssamenstelling 

Hans Nijssen geeft een toelichting op zijn aftreden. Hij heeft zich in de afgelopen 
jaren steeds speciaal ingezet voor bridgers in het district die in een gezellige 
(wedstrijd)sfeer willen bridgen. Daarvoor moet het nodige gebeuren, verenigingen 
moeten beschikken over een goed eigen kader en moeten waar nodig met elkaar 
samenwerken. Ook moet er voldoende kader zijn om het geven van cursussen en 
het organiseren van wedstrijden binnen het district mogelijk te maken. Helaas gaat 
het met deze zaken de laatste jaren steeds verder bergafwaarts.  Verschil van inzicht 
tussen hem en overige bestuursleden over de aanpak hoe het tij te keren heeft 
geleid tot zijn besluit om te stoppen met het voorzitterschap van het district. De 
secretaris neemt vervolgens de leiding van de vergadering over en geeft aan de 
gang van zaken rond zijn vertrek te betreuren maar deze stap was helaas wel 
onvermijdelijk. Hij bedankt Hans voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen zeven jaar 
in de eerste plaats als onderwijsadviseur en vanaf 2016 zowel als voorzitter en 
onderwijs adviseur. Hij memoreert zijn diverse activiteiten als organisator van 
cursussen en de toekomst drive. Hans is de samensteller van het boekje vol met 
anekdotes over de geschiedenis van het district dat tijdens het jubileumjaar op dit 
buskruit toernooi is verschenen. Een lezenswaardig stuk dat te vinden is op onze 
district site. Kees overhandigt Hans onder applaus van de aanwezigen een attentie 
als blijk van waardering voor de inzet. Hans geeft de voorzittershamer aan de 
beoogde interim-voorzitter Jan van der Meulen.  

Voorts is reglementair aftredend Kees van Leeuwen, er zijn geen tegenkandidaten. 
Jan van der Meulen zal als interim-voorzitter dit seizoen fungeren. Beiden worden bij 
acclamatie her- resp. gekozen. Klaas Munneke treedt ook af, hij is niet meer 
herkiesbaar omdat hij statutair de maximale zittingsperiode van 4 × 3 jaar heeft 
bereikt.  Hij zal wel zijn werkzaamheden als DKL het lopende seizoen afmaken. Wij 
zullen in de volgende ALV afscheid nemen van Klaas aldus Kees. 

Vervolgens geeft Kees de leiding van de vergadering over aan Jan van der Meulen.  

 

10. Plannen voor verenigingsjaar 2020 

Klaas Munneke geeft een korte toelichting op de plannen. Met de beperkte capaciteit 
is de organisatie van de diverse paren competities met succes ondergebracht bij 
enkele verenigingen; 

-organisatie herfst en lente bridge : Pijnackerse BC  

-gemengde paren competitie: 2 B Home : Kontrakt 

-open paren competitie: DBC en ODD. 

Dit jaar zal weer een kadercursus worden georganiseerd op 14 maart aanstaande.  
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De opgaven voor diverse cursussen en competities is te beperkt van omvang zodat 
er wellicht besloten moet worden om deze activiteiten niet door laten gaan. Dat zou 
jammer zijn maar dat is met het oog op de kosten die we moeten worden gemaakt 
helaas onvermijdelijk. Spreker doet een klemmend beroep op de aanwezigen om 
mensen te enthousiasmeren mee te doen en zich aan te melden. Opgemerkt wordt 
dat de woensdagavond volgens een aantal verenigingen lastig is omdat dat een 
speelavond is. Het district zeg toe dat hiermee waar mogelijk rekening mee zal 
worden gehouden. 

11 Begroting 2020-2021 

Aad Noort geeft een korte toelichting op de bijgevoegde begroting voor komende 
seizoen. De vroege vaststelling is nodig omdat er geen voorjaarsvergadering zal 
plaatsvinden. Evenals voorgaande jaren gaan we uit van een relatief  klein tekort. Dit 
wordt veroorzaakt door de extra middelen op de begroting om mensen te 
enthousiasmeren mee te doen aan cursussen. Er is voldoende financiële ruimte van 
het district om dit tekort op te vangen aldus spreker. De vergadering gaat akkoord 
met de voorgestelde begroting.  

 
12. Inleiding en discussie met Sharon Löwensteyn (NBB) 
Onderwerp : Werving nieuwe leden met gebruiking van Solcial media en nieuwe 

opzet cursussen.  
Sharon Löwensteyn leidt het onderwerp onderdeel werving in. Zij doet dit aan de 
hand van de resultaten van een proef met wervingsactiviteiten via de sociale media 
in de periode mei-juni van het vorig jaar. Bridge is als sport moeilijk zichtbaar te 
maken. Kijk eens naar sporten als voetbal, zwemmen en atletiek, deze sport tref je 
steeds aan in sport programma’s. Bridge is weliswaar een grote sport in Nederland 
met veel actieve spelers een veel aansprekende resultaten in Europees en wereld 
verband  maar de berichtgeving over deze resultaten beperkt zich meestal tot een 
regeltje. De beeldvorming over bridgen is samenvattend: moeilijk te leren, saai en 
een afkeer om wekelijks te moeten bridgen. De NBB heeft in die periode mei-juni 
2019 een proef opgezet waarbij online via de diverse media aandacht werd gevraagd 
voor bridgen en de oproep om te reageren en/of dit bericht te delen. Er waren in 
totaal 12.000 reacties van mensen die belangstelling hadden. De meeste reacties 
waar afkomstig via Facebook. De doelgroep was de  groep van 50 jaar en ouder. De 
voorlopige conclusie van deze activiteit is dat werving  met gebruik van sociale media 
effectief kan zijn zeker op lokaal niveau. Er moet dan als vereniging wel energie 
gestoken worden in het opzetten van de site en het onderhoud hiervan. Direct 
reageren en ook adequaat reageren is van groot belang om deze blijken van 
belangstelling om te zetten in daadwerkelijke aanmeldingen gevolg door deelname 
aan cursussen opleiding Bridge. Met herhaalde oproepen voor deelname kunnen 
mensen met latente belangstelling worden geenthousiasmeerd om actief te worden. 
De NBB kan op veel manieren helpen m.n. door het beschikbaar stellen van folders, 
hulp bij het opzetten van een site en een proeflidmaatschap dat de eerste 3 
maanden gratis is. Het blijkt dat belangstellenden die zich melden bij de NBB naar 
docenten worden verwezen. Verenigingen zouden graag een verwijzing willen naar 
NBB verenigingen. Sharon neemt dit verzoek mee. Het onderwerp cursussen wordt 
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vanwege gebrek aan tijd naar een latere ALV verschoven.De presentatie zal als 
bijlage met het verslag worden meegestuurd. De voorzitter dankt Sharon voor haar 
presentatie en overhandigt haar onder applaus van de aanwezigen een attentie.  

 

13 Rondvraag 

Westlandse BC  is geconfronteerd met nota’s van de NBB waarbij leden die met een 
vaste speelavond als invaller hebben gespeeld op een andere speelavond. Na enige 
discussie is het vermoeden dat administratie m.n. de invoering van hun lidnummer 
niet goed is gegaan. Zij gaan dit zelf na.  

 

14 Sluiting 

De voorzitter sluit om ca 12.45 uur de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen voor hun inbreng. Er is gelegenheid voor deelname aan de lunch en 
eventueel onderling nog wat met elkaar bij te praten 

 

 

Bijlage  


