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Ad2) Notulen van de vergadering van 23 mei 2007  

 

Aanwezig de verenigingen: Berkel en Rodenrijs ( Roland van Ommen en Chris van Velzen), 

Beter Zicht ( Wim de Groot),  Bleiswijk ( Jan van der Sman), De Brede Lee ( Trees Heskes en 

Piet van Paassen), Gisolf ( Nel Schenk en Wim Veldhuis), ’s-Gravenaas ( Margreet Buisman 

en Truus de Rover), Monsterscore ( Marie den Heijer en Lenie Otten), Multibridge ( Bert van 

de Mosselaar), One DownDelft ( Anneke Visser en Jan van Namen), Pijnackerse B.C. ( Jan 

Tuinder), Westlandse B.C. ( Geert Groenewegen en Peter Hubers). 

Verder het erelid Henk van Dam en de bestuursleden Jan van der Meulen, Gerard Martèl, Bert 

van de Mosselaar, Klaas Munneke en Jac Remmen. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen Alert, De Overslag, De 

Gehaktmolen, Goudsmit, Kontrakt, Nootdorp alsmede van de ereleden Lia Stolk, Pieter 

Bussemaker en Andries de Graaf. 

 

1.Opening  
Om 20 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor hun komst en 

betreurt het dat zo vele verenigingen niet aanwezig zijn en deels zelfs niets van zich hebben 

laten horen. Wellicht speelt het feit dat op deze avond ook de finale van de Championsleague 

wordt verspeeld hier een rol. De voorzitter zegt toe dat de volgende voorjaarsvergadering hier 

echt rekening mee zal worden gehouden. ( Besloten is inmiddels om deze vergadering op 14 

mei 2008 te houden). Een speciaal welkom spreekt hij uit in de richting van Nancy de Boer 

van het bondsbureau van de NBB die bij agendapunt 5 een inleiding zal houden. 

2.Verslag van de vergadering van 25 november 2006  
Dit verslag geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt onder dankzegging aan de 

secretaris vastgesteld. 

3.Ingekomen stukken en mededelingen  
Er zijn geen andere mededelingen dan bij de agendapunten aan de orde zullen komen. 

Ingekomen is een creatieve gelukwens met het 40 jarig jubileum van de Nootdorpse 

Bridgeclub. 

4.Status actiepuntenlijst  
Punten 1, 3 en 8 zijn afgehandeld en 2 is een herhaalde afspraak. 

De DKL meldt dat hij met punt 4 bezig is geweest. Hij heeft gekeken naar hoe het gaat in 

andere districten en geconstateerd dat wij een relatief grote deelname aan de viertallen 

hebben. Hij meent dat dit mede te danken is aan het feit dat wij viertallen op de clubavonden. 

Hij vindt daarom centrale speelavonden of weekends minder aantrekkelijk. De vergadering is 

het hier mee eens. 

Wat betreft punt 5 meldt de DKL dat er tot voor kort geen verenigingen in ons district op 

woensdag speelden. Deze avond was min of meer gereserveerd voor districtscompetities e.d.. 

Inmiddels spelen Multibridge en Sweet Lake Bridgers op woensdag. Maar omdat iedere 

andere avond op nog meer problemen zal stuiten dan de woensdag stelt de DKL voor om de 

districtscompetities op deze dag te houden. De vergadering stemt hier mee in. 

Met betrekking tot punt 6 stelt de DKL voor om zowel een CL-A-cursus in Pijnacker als een 

in het Westland ( De Lier of Naaldwijk) te houden. Hij wil dit graag organiseren maar 

belangrijk is dan wel dat er voldoende d.w.z. minimaal 12 deelnemers zijn. Hij zal met Peter 

Hubers contact opnemen over de cursus in het Westland. 

Punt 7 speelt nu. Op de website is alle informatie over de cursus spelpeilverbetering te vinden. 

De vice voorzitter zal nu de wedstrijdleiders hierover benaderen. 

De punten 9 en 10 staan op de agenda. 

Met betrekking tot punt 11 is het voorstel om Frits Kellenbach te benoemen in de commissie 

van beroep. Hij wil hier graag zitting in nemen. De vergadering stemt in met dit voorstel. 
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De voorzitter meldt dat punt 12 nog niet voldoende binnen het bestuur is besproken.  

Nu betaalt iedere vereniging aan het district 60 eurocent per lid en €10 voor ieder viertal dat 

meedoet aan de viertallencompetitie. Er zijn vele alternatieven te bedenken maar bij het 

bestuur bestaat niet de behoefte om deze bestaande financiële regeling te wijzigen.  

Een principieel punt is dat deelname aan de competities de verenigingen geld kost. Dat daarbij 

de verenigingen voor de viertallen betalen is logisch omdat het gaat om viertallenplaatsen die 

van de verenigingen zijn. Dit in tegenstelling tot de parencompetities, die dan ook door de 

individuele deelnemers zelf betaald worden. Het is denkbaar dat iedere mogelijke drempel 

wordt weggenomen door de verenigingen alleen nog te laten betalen op basis van een bijdrage 

per lid en het inschrijfveld voor de viertallen te laten vallen. Dit zou dan leiden tot een relatief 

forse verhoging van de bijdrage. 

De voorzitter vraagt reacties uit de zaal. 

Marie den Heijer en Piet van Paassen vinden dat het bestaande systeem gehandhaafd moet 

worden. Wim Veldhuis en Jan van der Sman vallen hen bij. Peter Hubers memoreert nog eens 

dat de vraag was of een naar rato betaling niet zou kunnen leiden tot een grotere deelname aan 

de viertallencompetitie. De DKL merkt op dat hem nooit gebleken is dat het inschrijfgeld een 

drempel is voor deelname aan competities. 

Gehoord de vergadering concludeert de voorzitter dat het de voorkeur heeft om het huidige 

systeem te handhaven. 

5.Startersbridge  
Nancy  de Boer houdt een inleiding over Startersbridge. Zie voor de inhoud van haar verhaal 

de bijgevoegde presentatie. 

Startersbridge is een van de projecten die opgezet zijn om het ledenaantal weer te laten 

groeien. Dit tegen de achtergrond van het feit dat de NBB sinds 2001 ieder jaar gemiddeld 2% 

aan leden verliest. Een tweede bedreiging daarbij is de gemiddelde leeftijd van het NBB lid 

die op dit moment al 64,9 jaar bedraagt en ieder jaar met 9 maanden toeneemt. 

Omdat de groei bij de verenigingen zal moeten plaats vinden zijn de projecten er vooral op 

gericht om de verenigingen te ondersteunen en de bridgeavonden aantrekkelijker te maken. 

In dit kader passen het NBB rekenprogramma en NBB-portal. 

Op de vraag van de voorzitter of hiermee de doelstelling ”bridge verbreden” verlaten is 

antwoordt Nancy de Boer dat dit zeker niet het geval is maar dat het nu primair er om gaat om 

vast te houden wat we hebben. 

Nieuw is ook “Mijn NBB” waarover informatie aan alle secretarissen is gestuurd en dat 

helaas nog steeds niet goed werkt. Het is een hulpmiddel voor verenigingen om allerlei eigen 

gegevens te beheren en te raadplegen. De secretaris krijgt een wachtwoord en heeft hiermee 

toegang tot alle gegevens. 

Andere initiatieven van de NBB zijn “Studentenbridge” en “Accomodatiebeleid/Gemeenten”. 

De studenten blijken moeilijk voor bridge te motiveren. De actie gericht op de gemeenten 

heeft tot doel bij te dragen in de gedachtevorming over de oprichting van denksportcentra e.d.. 

Over dit onderwerp is er een website www.denksportcentrum.nl.  

Het project Startersbridge is gericht op potentiële nieuwe leden die nog helemaal niet kunnen 

bridgen. 

Na de heldere inleiding van Nancy de Boer die door de aanwezigen zeer positief wordt 

ontvangen geeft Chris van Velzen een exposé over de ervaringen met Startersbridge bij de 

vereniging Berkel en Rodenrijs. 

Op een artikeltje in de locale pers heeft hij 60 aanmeldingen gekregen. Wellicht doordat de 

kop van dit artikeltje luidde:”Gratis bridgeles”. Door tijdgebrek moest de cursus beperkt 

blijven tot vier avonden wat eigenlijk iets te kort was. Ondanks het hierdoor wat overladen 

programma waren de deelnemers zeer enthousiast en heeft een groot deel zich al opgegeven 
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voor de vervolgcursus die in september zal beginnen. De cursus kon gratis omdat gebruik 

mocht worden gemaakt van de kantine van de tennisclub.  

Jan Tuinder meldt dat ook PBC in september met startersbridge gaat beginnen. 

Tot slot overhandigt Nancy de Boer aan alle aanwezigen het Praktijkboek Startersbridge, een 

CD Eindeloos oefenen met Startersbridge, gebaseerd op het bekende bridgeprogramma Jack 

en een aantal folders over startersbridge. De CD kan ook van de website van de NBB gehaald 

worden. 

7.Kaderbijeenkomsten  

Eind februari is een mail rondgestuurd waarin is gemeld dat de kaderdag van 17 maart niet 

door zou gaan en dat geïnteresseerden konden mee doen aan de kaderdag van het district 

Vlaardingen op 10 maart. Van deze gelegenheid hebben helaas slechts drie mensen gebruik 

gemaakt. 

Het districtsbestuur is van mening dat een hele dag met allerlei onderwerpen niet optimaal is 

voor een kaderbijeenkomst. Voor velen is een dag te lang en daarnaast zal een dag met allerlei 

verschillende onderwerpen zeer verschillende doelgroepen kennen. 

Beter lijkt het ons om een avond of een zaterdagmiddag bijeen te komen in een kortere 

bijeenkomst, gericht op een of twee onderwerpen specifiek gericht op arbiters, bestuurders of 

website beheerders. Voor de onderwerpen wordt gedacht aan NBB Portal, NBB 

rekenprogramma voor beginners of voor gevorderden, opzet website, startersbridge, 

opfriscursus arbitreren of leuke alternatieven voor de clubcompetities. 

De voorzitter geeft aan dat hij graag een beeld heeft van wat de mensen willen. 

Van diverse zijden wordt positief op dit verhaal gereageerd. Peter Hubers stelt voor dat het 

bestuur een lijst maakt met een aanbod aan onderwerpen als voornoemd en dat de 

verenigingen hier hun prioriteit aan geven.Het is in dat verband belangrijk dat wanneer deze 

lijst naar de secretarissen van de verenigingen wordt gestuurd deze erop worden gewezen dat 

ze alle relevante doelgroepen in de vereniging deze lijst voor leggen. 

De voorzitter zegt toe zo’n lijst met onderwerpen en data rond te sturen. 

 

8.Competities 
 

De DKL geeft nog eens aan dat zijn hoofddoel is de deelname te verhogen door de 

competities aantrekkelijker te maken. Dit door de kwaliteit te verbeteren middels goede 

locaties,een gezellige sfeer, prijsjes, uitslagen snel op de website en een actieve betrokkenheid 

van de wedstrijdsecretarissen. Ook de persoonlijke benadering van mensen via de e-mail is 

hierbij belangrijk. Het aantal gemende paren is de afgelopen jaren van 12 via 24 naar 34 in 

2007 gegaan. De open paren van 28 vorig jaar naar 46 dit jaar. Een belangrijk element daarbij 

was de invoering van een tweede klasse. Het aantal viertallen ging helaas van 116 naar 108. 

Ook hier zal de DKL dit jaar mensen persoonlijk via de mail benaderen. 

Wim de Groot meldt dat veel mensen hun e-mail adres niet willen geven. Jan Tuinder vindt 

dat de viertallen vooral een verantwoordelijkheid zijn van de verenigingen en adviseert de 

DKL om vooral de wedstrijdsecretarissen aan te spreken. 

Tot slot meldt de DKL dat er dit jaar voor het eerst een kampioenendag is geweest ter 

afsluiting van de viertallencompetitie. Het bleek moeilijker dan gedacht om alle kampioenen 

voor een hele zaterdag te vinden. 

De hele vergadering complimenteert de DKL met de onder zijn inspirerende leiding bereikte 

resultaten. 

 

9.Clubleiderscursussen 
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Voor de CL-B waren er 18 mensen. Hoewel de CL-A niet gepland was bleken hier 30 mensen 

in geïnteresseerd en daarom is deze dus ook georganiseerd. Komend jaar is er alleen een CL-

A examen en daarom ook allen een CL-A cursus. Eén in Pijnacker en een in het Westland als 

daar voldoende animo voor is. 

10.Spelpeilverbeteringscursussen 
De cursisten geven aan de zaterdag ochtend te prefereren. Er zullen vier bijeenkomsten 

worden gehouden in Berkel en vier in De Lier. De data staan in de districtskalender. 

11.Toekomstdrive 
De terugmelding staat op de website. Acht leraren hebben cursisten aangeleverd, tezamen 28 

paren. Het volgend jaar is de drive op 17 mei. We zullen dan de leraren vragen om nog 

actiever te lubben. Iedere beginner is welkom. 

12Huishoudelijk Reglement/Bestuur 

De vraag was hoe actueel het HR is en of dit nog aansluit bij de huidige 

verantwoordelijkheden. De voorzitter meldt dat de laatste wijziging dateert van 26 november 

1994. Het HR is zeer compleet en er staat zelfs een beschrijving in van de taken van de 

commissie van beroep. Er staat duidelijk dat er 6 bestuursleden moeten zijn en we zullen 

daarom in de novembervergadering een voorstel doen voor de invulling van de taak van het 

zesde bestuurslid. Hoofdelementen zullen zijn vergroting ledenaantallen, marketing, 

spelpeilverbetering, toekomstdrives.De in het HR apart vermelde PR taak zal gekoppeld 

worden aan de vice-voorzitter. 

De vergadering geeft aan dat dit een goede richting is. Henk van Dam vindt het een goede 

keuze om niet alles op jeugd te zetten maar alle groepen met potentiële bridgers als doelgroep 

te zien. 

De voorzitter meldt dat het HR op de website zal worden gezet. 

13.Lustrum 
Alle secretarissen worden regelmatig geïnformeerd en de voorzitter gaat ervan uit dat die 

informatie in alle verenigingen goed wordt door gegeven. Hoe meer verenigingen komen, des 

te leuker wordt de estafettedrive. 

15.ALV NBB van 2 juni 2007 

Het experiment met verschillende soorten lidmaatschappen wordt beëindigd. De sectie 

topbridge is aan de orde geweest in de Bondsraad en de zorgen over het financiële risico zijn 

weggenomen. 

16.Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. De DKL wijst nog eens op de jaarkalender. Het is de 

bedoeling dat alle evenementen in het district hierin worden opgenomen. Het verzoek is 

daarom om alle voorgenomen toernooien zo vroeg mogelijk te melden bij de secretaris. 

17.Sluiting 
Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering na alle aanwezigen bedankt te hebben voor 

hun inbreng en hen te hebben uitgenodigd voor een drankje. 

    

  

 

 

 

 


