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Verslag van de ALV van het District Delft van 25 november 2006 
 
Aanwezig de verenigingen: Alert ( Henk en Joyce Rijerkerk), Berkel en Rodenrijs ( Roland van 
Ommen en Chris van Velzen), Bleiswijk ( Leo de Jong), B.O.V. ( Ineke van der Last), De Brede Lee 
(Piet van Paassen en Trees Heskes), Delftse B.C. ( John van der Meij), De Gaech ( Piet van Geest), 
De Gehaktmolen ( Gert Olsder en Poul Grashoff), Gisolf ( Arné Heymans en Peter Bommelé), 
Kontrakt ( Hans Bongers en Erik Hofland), Nootdorpse B.C. ( Ineke Baas en Hans van Venrooij), 
Multibridge ( Loes van Berkel), One Down Delft ( Cor Lamain en Toine Prangers), De Overslag ( 
Arend Jautze), Prometheus ( Ton Mulder), Pijnackerse B.C. ( Jan Tuinder), Tuinen en Akkers (Janny 
Wessels), Westlandse B.C. ( Geert Groenewegen en Peter Hubers). 
Verder de ereleden Lia Buisman en Andries de Graaf en de bestuursleden Frits Kellenbach,Gerard 
Martèl, Bert van de Mosselaar, Klaas Munneke, Jan van der Meulen en Jac Remmen. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen Beter Zicht, De Sprinter, Goudsmit, 
Monsterscore, Sans Stress, ’s-Gravenaas, Sweet Lake Bridgers, Wateringen en ZBC-Zia alsmede van 
de ereleden Henk van Dam en Pieter Bussemaker. 
 
1.Opening  
Om 10.35 uur opent de voorzitter de vergadering en verwelkomt het grote aantal aanwezigen. 
 
2.Verslag van de vergadering van 17 mei 2006 met actielijst 
Ter aanvulling van het verslag merkt Andries de Graaf op dat hij voor deze vergadering een bericht 
van verhindering had gestuurd. 
Naar aanleiding van het verslag vraagt Hans Bongers of invulling is gegeven aan de afspraak om te 
komen tot extra contacten tussen het bestuur en de verenigingen en hoe het gaat met de 
huisvestingsperikelen in Delft. De voorzitter zegt hier later op terug te komen. 
Andries de Graaf memoreert dat hij al in 2002 gesuggereerd heeft om bij de open dagen van de TU 
reclame te maken voor het bridgen. Hij vraagt om in het verlengde van het beleidsplan dit weer op te 
pakken. 
De punten van de actielijst zijn afgewerkt, behalve de rondzending van het lijstje met contactpersonen. 
Dit zal nu met het verslag worden rondgezonden. 
Naar aanleiding van de actielijst vraagt Peter Bommelé om toezending van de namen van bij het 
bestuur bekende niet aangesloten verenigingen. Gerard Martèl zal hier zorg voor dragen. 
 
3.Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Ingekomen is een uitnodiging van het district Vlaardingen aan het bestuur om deel te nemen aan de 
viering van hun tiende lustrum. Verder zijn ingekomen brieven van de heren Moes en Vermeulen 
waarin zij reageren op een brief van het district die hen vraagt om hun bridgelessen niet meer ten 
onrechte te afficheren als NBB activiteit. Ook zijn binnengekomen de stukken voor de ALV van de 
NBB op 16 december 2006, alsmede een aantal mails met betrekking tot agendapunt 8.  
Naar aanleiding van deze mails merkt Janny Wessels op te vinden dat dit soort zaken niet via de mail 
kunnen worden afgewikkeld. Hans Bongers vraagt waarom het bestuur actie heeft ondernomen voor 
de vergadering. Ook vindt hij dat het bestuur meer actief de verenigingen zou kunnen benaderen en 
zo b.v. investeren in de verbondenheid van Zoetermeer bij het district. Peter Bommelé memoreert dat 
er in het verleden sprake was van polarisatie tussen de bestuursleden uit Zoetermeer en de rest. Dit 
moet zich niet herhalen en daarom moet het bestuur  ervoor zorgen dat Zoetermeer weer betrokken 
wordt bij het district. Gert Olsder merkt op dat het voorbeeld van de nu vanuit Zoetermeer naar voren 
geschoven kandidaat in dit opzicht een kansloze missie zou zijn geweest. John van der Meij vraagt 
waarom het bestuur de kandidatuur uit Zoetermeer op voorhand heeft ontmoedigd. 
Op verzoek van de voorzitter licht de secretaris toe waarom Zoetermeer niet genoemd is als regio 
waaruit nieuwe kandidaten voor bestuursfuncties worden opgeroepen. De secretaris geeft aan hier 
ondoordacht te hebben gehandeld en absoluut niet de vooropgezette bedoeling te hebben gehad om 
Zoetermeer uit te sluiten. Vooral de afwezigheid van bestuursleden uit het Westland en Delft hebben 
hem ertoe gebracht die twee regio’s expliciet te noemen. 
Als reactie op de diverse vragen geeft de voorzitter aan wat het bestuur gebracht heeft tot de 
ondernomen acties. Naar aanleiding van de naar voren gebrachte kandidaat is binnen het bestuur aan 
de orde geweest de vraag of met de betrokkene goed zou kunnen worden samengewerkt, een 
primaire voorwaarde voor een goed functionerend bestuur. Een feit is dat de crisis het vorig jaar 
ontstaan is door meningsverschillen binnen het bestuur over de te volgen koers. Een van de 
opponenten tegen de koers was Jos van Schilt. Hoe kan iemand in een bestuur functioneren die zich 
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niet kan herkennen in het beleidsplan? Op die vraag is geen bevredigend antwoord gekomen. In de 
gang van zaken heeft Jos van Schilt aanleiding gevonden om zich als kandidaat terug te trekken. 
Peter Hubers merkt op dat hij ondanks deze uitleg vindt dat de ontmoediging c.q. de keuze in deze 
ALV had moeten plaats vinden. Een duidelijke keuze in de ALV zou een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de regio’s in het bestuur bevorderd hebben. De voorafgaande acties hebben 
dat belemmerd. 
De voorzitter antwoordt hierop dat de ALV zelf de taak van vertegenwoordiging heeft en dat het bij de 
samenstelling van het bestuur vooral gaat om de vorming van een eensgezind team. 
Andries de Graaf geeft aan te vinden dat de recente discussie een herhaling lijkt van het vorig jaar. 
We moeten ons goed realiseren dat er daarbij alleen maar verliezers waren. Hij suggereert dan ook 
dat het bestuur snel contact opneemt met alle clubs in Zoetermeer en probeert om uit die regio een 
kandidaat te vinden. Zo ook met het Westland en Delft. 
De voorzitter zegt dit toe en de DKL meldt reeds afspraken te hebben gemaakt om te praten over de 
samenwerking met ZBC-Zia. 
 
4.Jaarverslag algemeen en DKL 
 
Hans Bongers vraagt of er behoefte was aan bridgemates. 
De DKL geeft aan dat hij de districtscompetities aantrekkelijk wil maken. Alleen zo mogen we rekenen 
op meer deelnemers. Dit houdt in dat de voorzieningen op peil moeten zijn d.w.z. spelen met 
bridgemates, gedupliceerde spellen, uitslagen snel op de  website e.d..In dit kader zijn diverse zaken 
aangeschaft zoals de bridgemates en spellen geschikt voor een dupliceermachine. Voor het 
dupliceren gebruiken we de machines van twee verenigingen en de bridgemates, die € 4000,- kosten 
hebben we door subsidies gratis. Desgevraagd meldt hij dat de kaarten ook voor incidentele drives 
beschikbaar kunnen worden gesteld. 
Roland van Ommen mist in het verslag de melding dat ook Berkel bekerwedstrijden heeft gespeeld. 
Voor het overige geeft het verslag geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
5.Financieel jaarverslag 
 
Peter Hubers vindt dat de post NBBB bij de inkomsten had moeten staan. De penningmeester is het 
hier niet mee eens aangezien de post in het verleden als pm is opgenomen. Afgesproken wordt om na 
de vergadering de zaak uit te spreken.Zoals de opstelling nu gemaakt is is volgens Peter Hubers de 
balans niet sluitend en de staat van baten en lasten ook niet. Verder had hij het beter gevonden om de 
bezittingen te noteren en hierop af te schrijven. Hij ziet graag in het beleidsplan een omschrijving 
opgenomen van alle reserveringen en van de normen daarvoor. 
Hans Bongers vraagt om de reserveringsposten op te schonen. 
Ook wordt geïnformeerd naar de achtergronden van het schrappen van de post “jeugdbridge”. De 
penningmeester zegt toe te zullen bezien of het bedrag dat eerder bij deze post vermeld stond bij het 
kapitaal gevoegd moet worden of afzonderlijk vermeld moet blijven. 
Er zijn uit de vergadering geen verdere opmerkingen bij dit verslag.  
 
6.Verslag kascommissie 
 
De kascontrole is uitgevoerd door Barbara Slats en Roland van Ommen. Namens hen overhandigt 
Roland van Ommen een schriftelijk verslag van de bevindingen.Hij geeft aan dat de stukken een 
waarheidsgetrouw beeld geven van de financiën en stelt voor het bestuur te déchargeren. 
Dit geschiedt onder dankzegging aan de penningmeester voor het door hem verrichte werk. 
 
7.Benoeming kascommissie 
 
Roland van Ommen blijft aan als lid. Nieuw lid wordt Peter Hubers en reservelid Hans Bongers. 
 
8.Bestuurssamenstelling         
 
De voorzitter memoreert dat er twee vacatures zijn, voorzitter en jeugdcommissaris. Deze laatste 
functie is in het verleden niet erg populair gebleken. Ook zou de DKL gezien de omvang van zijn taak 
best wat steun kunnen gebruiken. Deze zaken hebben er toe geleid dat het bestuur de functie van 
jeugdcommissaris op dit moment nog even vrij wil houden. Het bestuur wil op zoek gaan naar een 
kandidaat en samen met deze kandidaat de functie modelleren. 



 3 

Hans Bongers suggereert om daarbij het begrip jeugd wat breder te definiëren. Maak de doelgroep 
wat breder om zo ook de vergrijzing tegen te gaan. 
De voorzitter meldt dat het bestuur in de persoon van Jan van der Meulen meent een uitmuntende 
kandidaat voor het voorzitterschap te hebben gevonden. 
Hierna stelt Jan van der Meulen zich voor en geeft hij op een aantal punten zijn visie op de rol van het 
district. Hij vindt dat er daarbij niet alleen oog moet zijn voor de wedstrijdbridgers maar zeker ook voor 
de recreant. Juist deze laatste vormt de ruggengraat van het district. Hij besluit met de conclusie dat 
zijn visie goed aansluit bij het voorliggende beleidsplan en dat hij zich graag wil inzetten voor de 
realisatie daarvan. 
Vervolgens wordt Jan van der Meulen bij acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter. De vergadering 
wenst hem veel succes toe. 
De leiding van de vergadering wordt overgenomen door de vice-voorzitter Gerard Martèl om afscheid 
te nemen van Frits Kellenbach als voorzitter. 
Hij wijst erop dat dit toch wel een historisch moment is. Bijna twintig jaar is Frits Kellenbach lid 
geweest van het bestuur. Eerst als secretaris met als belangrijk wapenfeit het jaarboekje. Dit dient nu 
nog in veel districten als voorbeeld. Later werd hij voorzitter en beleefde hij nu en dan tropenjaren. Zo 
moest hij tijdelijk de secretaris en later de penningmeester waarnemen naast zijn voorzitterschap. 
Zeer opvallend was zijn bijna encyclopedische kennis. En wat er ook gebeurde, Frits bleef altijd een 
gentleman. 
Als dank worden aan Frits enkele geschenken aangeboden en aan zijn echtgenote, die hem nogal 
eens vanwege de bridge heeft moeten missen, een bos bloemen. 
Vervolgens gaat Gerard Martèl over tot decharge van Frits Kellenbach en tot benoeming van Jan van 
der Meulen als nieuwe voorzitter. 
 
9.Vaststelling beleidsplan  
 
De nieuwe voorzitter stelt aan de orde het beleidsplan. Dit is een uitwerking van de plannen zoals die 
in de twee vorige ALV’s zijn besproken en waarmee op hoofdlijnen reeds is ingestemd. 
Hans Bongers geeft het bestuur in overweging om een relatie te leggen tussen punt 5 van het 
beleidsplan en het lustrum. Gebruik het lustrum om de beoefening van de bridgesport te bevorderen. 
Denk daarbij aan een niet stereotiepe invulling van de lustrumviering. 
Roland van Ommen gaat in op de afnemende deelname aan de viertallencompetitie. Deze afnemende 
deelname en de huidige vorm leggen een steeds grotere druk op de clubcompetitie. Hij vraagt om te 
bezien of het mogelijk is om weer een centrale speelgelegenheid te faciliteren. 
Peter Hubers stelt vast dat er overleg is tussen de Zoetermeerse clubs. Het lijkt hem goed om voor de 
contacten tussen het bestuur en de verenigingen van dit overleg gebruik te maken. Dat zou dan ook 
inhouden een contactpersoon voor iedere regio. Van Zoetermeerse zijde wordt hierbij opgemerkt dat 
het overleg een eenmalige zaak was. 
Het beleidsplan wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
10.Activiteiten2006/2007 
 
*Kompetities 
De DKL stelt vast dat er in heel het land een dalende tendens is in de deelname aan de 
districtscompetities. Onze deelname steekt hier nog positief bij af. Onze kracht ligt wellicht toch in de 
decentrale speelavonden en hij zet dan ook vraagtekens bij een centrale avond. Hij zal de 
verenigingen hierop bevragen. 
Voorwaarde voor een grote deelname is kwaliteit van de organisatie. Verder een actievere rol van de 
wedstrijdsecretarissen bij de werving van deelnemers voor de districtscompetities. 
Hij wil onderzoeken of er in het Westland en wellicht ook in andere regio’s in de tweede en derde 
klasse een aparte afdeling kan worden georganiseerd. Dit om met name meer mensen uit het 
Westland bij het district te betrekken. 
Het viertallenboekje blijft bestaan en op 16 december zal er voor het eerst voor alle klassen een Delfts 
viertallenkampioenschap worden verspeeld, waarbij er ook voor de eerste,tweede en derde klasse 
een kampioensviertal komt. 
Loes van Berkel vraagt of de parencompetities ook op een andere avond dan de woensdag gespeeld 
kunnen worden. De DKL zal hier naar kijken maar dit lijkt hem op voorhand niet aantrekkelijk omdat 
Multibridge de enige vereniging is die op woensdag speelt. 
Janny Wessels meldt dat in Friesland de viertallen eens per maand op een centrale locatie worden 
gespeeld. Wellicht is dat eens te proberen. 
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*Kaderdag 
Met het voorstel wordt accoord gegaan. 
*CL-A-cursus 
De DKL wil met het Westland praten over een CL-A-cursus aldaar. Dit betekent overigens niet dat er 
in Oostland niets gebeurt. 
*Spelpeilverbetering 
Gerard Martèl roept alle verenigingen op om mensen te stimuleren om naar de cursussen 
spelpeilverbetering te gaan. De vergadering suggereert om deze oproep ook naar de 
wedstrijdsecretarissen te sturen. 
Volgens Ton Mulder zou de secretaris van Prometheus niet geïnformeerd zijn over de cursus 
spelpeilverbetering. 
Gerard Martèl zal dit nagaan. 
*Lustrum 
Er zijn nog geen plannen en het gaat er nu om dat een commissie wordt aangewezen die hiervoor aan 
de slag gaat. 
Arné Heijmans en Loes van Berkel melden zich hiervoor en zullen samen met een bestuurslid plannen 
gaan voorbereiden. 
 
11.Begroting 
 
De penningmeester geeft een korte toelichting. De begroting geeft geen aanleiding tot opmerkingen 
en wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
12.ALV NBB van 16 december 2006 
 
Arné Heijmans vraagt wat de sectie topbridge gaat betekenen. 
De voorzitter geeft aan dat deze nu, in tegenstelling tot de stichting uit het verleden, een integraal deel 
wordt van de NBB met een grotere financiële betrokkenheid van de NBB. 
Arné Heijmans verzoekt de voorzitter om bij de NBB duidelijkheid te vragen over de besteding van 
deze middelen. Als de NBB zoveel geld heeft dan zou ze beter meer kunnen doen aan zaken als b.v. 
een nieuwe AVRO bridgecursus. Vers bloed is van groot belang. 
 
13.Rondvraag 
 
Piet van Geest vraagt aandacht voor de formulering van artikel 10 van de statuten. Hij vindt datgene 
wat hier staat over bestuursbenoemingen erg onduidelijk. Hij vraagt het bestuur hier en wellicht ook 
naar de andere artikelen eens goed te kijken en deze aan te passen aan de eisen van de tijd. 
De voorzitter zegt dit toe. 
Loes van Berkel attendeert erop dat Jan van der Meulen nu hij voorzitter is geen lid meer kan zijn van 
de commissie van beroep. 
Peter Hubers geeft in overweging om het viertallenboekje uit enkele A-4 tjes te laten bestaan. Dat is 
beter leesbaar en wellicht ook goedkoper. Verder merkt hij op dat het district zijn inkomsten deels 
krijgt uit allerlei inschrijvingen. Het lijkt hem een aardige gedachte om alle verenigingen naar rato van 
hun ledenaantal te laten bijdragen waarmee ze dan het recht krijgen op een evenredig aantal plaatsen 
in de respectieve competities. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een grotere deelname. 
De voorzitter zegt deze gedachte mee te zullen nemen. 
Gerard Martèl vraagt nog eens aandacht voor plaatsing van uitslagen van clubcompetities in de lokale 
bladen. 
 
14.Sluiting 
 
Om 13.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt alle aanwezigen voor de door hen geleverde 
inbreng en nodigt eenieder uit voor de lunch en om in de rest van de middag mee te doen aan een 
viertallenwedstrijd. 
Hiervoor melden zich vier viertallen aan. In een sterk veld wist het viertal bestaande uit Inge en Jan 
van der Meulen, Gerard Martèl en Roland van Ommen afgetekend de eerste plaats te bereiken. 
 
 
 


