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Verslag van de ALV van 24 november 2007 
 
Aanwezig de verenigingen: Berkel en Rodenrijs ( Chris van Velzen), Beter Zicht ( Wim de 
Groot), Bleiswijk ( Martin Vermeulen), B.O.V. ( Chris van Velzen), DBC ( Wim van Beek), 
Gisolf ( Emmy Schouten), Kontrakt ( Hans Bongers en Frans Groen), Multi Bridge ( Loes van 
Berkel), Nootdorpse BC ( Hein Hendrikx en Hans van Venrooy), ODD ( Cor Lamain), 
Prometheus ( Ton Mulder), Pijnackerse BC ( Jan Tuinder en Jos Streng en Frits Kellenbach), 
Sweet Lake Bridgers ( Frans v.d. Ploeg), Westlandse BC ( Bep v.d. Ende en Peter Hubers), 
ZBC-Zia ( Jos van Schilt). 
Verder de ereleden Lia Stolk, Pieter Bussemaker en 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 Brede Lee, De Gaech, 
De Gehaktmolen, ’s-Gravenaas, Goudsmit ’91, Monsterscore, De Overslag, Sans Stress, De 
Sprinter, Tuinen Akkers, Wateringen en van het erelid Andries de Graaf. 
 
1.Opening  
Om10.30 uur opent de voorzitter de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. 
2.Verslag en actielijst van de vergadering van 23 mei 2007  
Deze stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen. Het verslag wordt onder dank 
zegging aan de secretaris vast gesteld. 
3.Ingekomen stukken en mededelingen  
De secretaris meldt dat enkele berichten van verhindering zijn ontvangen. Verder zijn binnen 
gekomen de stukken voor de ALV van de NBB van 8 december 2007. 
4.Jaarverslag algemeen  
Naar aanleiding van dit verslag vraagt Jan Tuinder hoe het mogelijk is dat ondanks het 
succes met Startersbridge het ledenaantal van Berkel gedaald is. Chris van Velzen geeft aan 
dat de cursisten nog geen officieel lid zijn en dus nog niet bij de NBB gemeld. 
De voorzitter constateert met vreugde dat het totale ledenaantal van het district het 
afgelopen jaar duidelijk gegroeid is.  
Voor het overige geeft dit jaarverslag geen aanleiding tot opmerkingen. 
5.Financieel jaarverslag  
Ook dit jaarverslag en de daarop gegeven toelichting roepen geen vragen op. 
6.Verslag kascommissie 
Namens de commissie brengt Peter Hubers verslag uit. 
Op 26 oktober heeft de commissie de balans en de staat van baten en lasten gecontroleerd, 
ook in relatie tot de gemaakte begroting. De commissie is van mening dat deze stukken een 
getrouw beeld geven van de financiële situatie van het district en van het gevoerde financiële 
beleid. Op voorstel van de commissie verleent de vergadering de penningmeester en de 
overige leden van het bestuur decharge van het gevoerde financiële beleid.  
7.Wijziging Huishoudelijk Reglement  
Naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen vraagt Jan Tuinder of deze wijzigingen in 
overeenstemming zijn met de Statuten. De voorzitter zegt dit te hebben nagegaan en dat 
Statuten en HR consistent zijn. Hij meldt dat zowel Statuten als Huishoudelijk Reglement te 
vinden zijn op de website. 
Het gewijzigde Huishoudelijk Reglement wordt conform de voorstellen vastgesteld. 
8.Benoeming kascommissie  
Deze commissie zal het komend jaar bestaan uit de leden Peter Hubers en Hans Bongers. 
Als reservelid meldt zich Jos Streng. 
9.Bestuurssamenstelling  
De voorzitter betreurt het dat niet expliciet in de agenda vermeld is dat onder dit agendapunt 
afscheid zal worden genomen van Gerard Martèl als bestuurslid. 
Na 13 jaren in het bestuur gezeten te hebben, eerst als lid en later als vice voorzitter, neemt 
Gerard nu formeel afscheid, formeel omdat hij dit jaar de cursussen spelpeilverbetering en 
de toekomstdrive nog wil blijven doen om zo een zorgvuldige overdracht te kunnen 
bewerkstelligen. 
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Gerard heeft in al die jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het 
bridgen in het district Delft. Velen (rond de 1700 mensen) heeft hij als leraar het bridgen 
bijgebracht. Ook heeft hij als bestuurslid vele opleidingen georganiseerd en mensen 
gestimuleerd om deze te volgen. Daarbij heeft hij een breed netwerk ontwikkeld. De 
voorzitter zegt Gerard te hebben ervaren als een man met zeer veel ervaring, een zeer 
betrokken iemand met altijd een duidelijke eigen mening. Dit leidde vaak tot pittige en 
kritische discussies waarbij voor Gerard het belang van de zaak altijd voorop stond. 
De voorzitter dankt Gerard voor het vele door hem verrichte werk. Hij memoreert het 
voortreffelijke gastheerschap van Gerard wanneer het bestuur bij hem vergaderde. Hij biedt 
hem als dank voor het vele werk en ter aanvulling van de door het bestuur geplunderde 
drankenkast twee flessen aan waarvan bekend is dat Gerard niet alleen vanwege de 
naamsverwantschap van de ene maar ook vanwege de smaak  van de inhoud van beide hier 
van kan genieten. Voor de vrouw van Gerard heeft de voorzitter een bos bloemen. 
In zijn antwoord meldt Gerard dat wanneer hij terugblikt hij leuke jaren ziet. Met drie 
verschillende voorzitters heeft hij vele positieve zaken beleefd. Tussen de leden van het 
huidige bestuur die allen relatief kort in functie zijn is hij de enige oude rot. Hij vindt dit een 
goed moment om weg te gaan omdat hij wil voorkomen dat hij bij alle nieuwe dingen gaat 
terug kijken om vervolgens te melden dat die al lang geprobeerd zijn. 
Hij wenst dit nog jonge bestuur en alle verenigingen in het district veel succes. 
Vervolgens meldt de voorzitter dat het bestuur met plezier Loes van Berkel  voordraagt als 
kandidaat voor het vice voorzitterschap. Deze kandidatuur is eerder per mail aan alle 
verenigingssecretariaten gemeld. 
Loes licht kort haar kandidatuur toe. Ze is mede oprichtster van Multi Bridge en heeft daar 
enige bestuurservaring. Ook vanuit haar werk heeft ze ervaring met organiseren en regelen. 
Ze vindt dat het tijd is dat er weer een vrouw tussen alle mannen in het bestuur komt. 
De vergadering stemt bij acclamatie in met deze voordracht. 
De voorzitter meldt dat er nog geen kandidaat is voor de functie van PR-commissaris. Hij 
geeft aan dat het voor het districtsbestuur moeilijk is om in brede kring kandidaten te zoeken. 
Al snel kom je toch weer in de eigen kring terecht. Dit terwijl we ook graag uit andere regio’s 
dan waar de huidige bestuursleden uit afkomstig zijn bestuursleden zouden zien komen. Hij 
vraagt daarom aan allen nog eens te bezien of er kandidaten zijn en deze per mail of per 
telefoon aan hem door te geven. Uiteraard zal het bestuur ook zelf verder kijken. Zolang de 
functie vacant is zullen er voor de taken tijdelijke oplossingen worden gezocht. 
Naar aanleiding van deze PR-functie merkt Hans Bongers op dat het district vooral de rol 
heeft van een relatiemanager die in stilte goed werk doet. Een ondersteunende rol, gericht 
op het samenknopen van de lijnen tussen de verenigingen. De voorzitter beaamt dit en ziet 
ook in die rol nog vele mogelijkheden om b.v. te komen tot een beter gebruik van de e-mail 
en van internet. Ook vindt hij dat het informatieproces veel actiever zou kunnen. Nuttige 
taken voor een PR-functionaris zonder dat deze de verenigingen voor de voeten hoeft te 
lopen. 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. 
 
Na deze pauze nodigt de voorzitter Frits Kellenbach uit om naar voren te komen in verband 
met een bijzonder agendapunt. 
Het is precies een jaar geleden dat Frits na meer dan 20 jaar bestuurslid te zijn geweest 
afscheid genomen heeft als voorzitter van het district. In de ALV van 23 mei is unaniem en 
bij acclamatie besloten om uit waardering voor de vele jaren werk die Frits aan het district 
besteed heeft hem te benoemen tot erelid. Dit levert geen versierselen of vrijstelling van 
contributie op. Wel is hiermee de blijvende waardering van het district vast gelegd. 
Daarnaast zal Frits in de toekomst als erelid steeds worden uitgenodigd om deel te nemen 
aan de vergaderingen van het district en deze te laten delen in zijn wijsheid en ervaring. 
De voorzitter bedankt met een bloemetje ook echtgenote Viola die Frits vele uren heeft 
moeten missen voor activiteiten in samenhang met het district. 
Namens PBC biedt Jos Streng Frits een bos bloemen aan. 
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In zijn antwoord dankt Frits de vergadering voor haar buitengewoon vererende beslissing om 
hem tot erelid te benoemen. Het lidmaatschap van het bestuur heeft hem altijd veel plezier 
opgeleverd. Hij stelt het zeer op prijs dat al zijn jaren op deze wijze nog eens extra 
waardering hebben gekregen en duidelijk niet onopgemerkt zijn gebleven. 
10.Activiteiten 2007/2008  
◘ kompetities 
De DKL meldt dat er het afgelopen jaar een duidelijk toename was van het aantal 
deelnemers aan de parencompetities. Het aantal viertallen is dit jaar ongeveer gelijk 
gebleven. Hoewel we landelijk positief afsteken zou het gezien het aantal leden in het district 
nog beter kunnen. De DKL zorgt voor een prima organisatie maar dat is niet genoeg. We 
zullen alle mensen er nog actiever bij moeten betrekken. In dat kader heeft de DKL een e-
mail gestuurd naar alle hem bekende adressen van bridgers in het district. Hij vraagt de 
verenigingen om via de wedstrijdsecretarissen ook actief te werven voor de 
districtscompetities. 
Frans van der Ploeg van Sweet Lake Bridgers betreurt het dat de leden van zijn vereniging 
niet aan de parencompetities kunnen mee doen omdat deze altijd op woensdag zijn, hun 
speelavond. De DKL ziet dit als een moeilijk oplosbaar probleem omdat op alle andere 
avonden nog meer verenigingen spelen.  
Wim van Beek vraagt of het niet een optie zou zijn om op wisselende avonden te spelen. 
De DKL zal hier zijn gedachten over laten gaan. (Actie).  
De DKL meldt het voornemen om als service aan de verenigingen in het district de 
mogelijkheid te bieden om voor €5à6 per set voor drives e.d. spellen te dupliceren met de 
dupliceermachine van DBC. Door enkele verenigingen wordt hier positief op gereageerd. 
Via de mail zal de DKL nog eens bij alle verenigingen de belangstelling voor dit voornemen 
peilen. 
◘ kaderbijeenkomsten 
De eerste bijeenkomst op 14 november was een groot succes. Een verslag en de sheets van 
die bijeenkomst zijn op de website te vinden. De voorzitter meldt dat een belangrijk 
onderwerp voor het komend jaar wordt gevormd door de nieuwe spelregels, die het volgende 
seizoen gaan gelden. Er is nog geen Nederlandse tekst hiervan beschikbaar. 
◘ CL-A-cursus 
De DKL meldt dat deze dit jaar zowel in De Lier als in Pijnacker wordt gehouden. De cursus 
vormt een mooi middel om actieve mensen te binden. Hij roept dan ook alle verenigingen op  
hun mensen aan te moedigen om hierheen te gaan. 
◘ spelpeilverbetering 
Gerard Martèl meldt dat de cursus in De Lier met 44 deelnemers een groot succes is. 
Betreurenswaardig is dat de NBB steeds minder geld aan beginnende bridgers wil besteden 
en met deze cursussen wil stoppen. Hij vraagt de voorzitter om de ongewenstheid van deze 
ontwikkeling op de komende ALV van de NBB aan de orde te stellen.(Actie) 
? van der Ploeg vraagt of deze cursussen ook in Zoetermeer kunnen worden gehouden. Bij 
voldoende belangstelling kan dat en de voorzitter zal dit als een aandachtspunt aan de 
opvolger van Gerard Martèl mee geven. 
◘ beginners;toekomstdrive 
Frans Bongers zegt bezorgd te zijn over de toestroom van nieuwe leden in verband met het 
stoppen van diverse bridgedocenten en vraagt of het district kan helpen bij het organiseren 
van lessen en van de opvang van deze cursisten. 
De DKL meldt dat dit onderwerp regelmatig in het bestuur wordt besproken en dat het 
bestuur zich bewust is van het feit dat de werving van nieuwe leden voor veel verenigingen 
hoog op de agenda staat. Het district zal hier graag helpen, b.v. door ervaringen met 
Startersbridge te delen of door ondersteuning van docenten. 
De voorzitter voegt hier aan toe dat het district kan stimuleren en initiëren maar dat het de 
verenigingen zijn die centraal staan en voor de feitelijke opvang zullen moeten zorgen. 
 
 
◘ regionale bijeenkomsten 
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De voorzitter wil graag enkele regionale bijeenkomsten organiseren. Dit om te horen wat 
specifiek in de diverse regio’s speelt, wat er goed gaat en welke problemen er zijn en wat de 
rol van het district kan zijn bij de oplossing hiervan. 
De vergadering geeft aan dit een goed voornemen te vinden dat waarschijnlijk beter werkt 
dan de individuele benadering van de verenigingen. 
Vervolgens wordt gesproken over de invulling van de ALV’s. 
De voorzitter meldt dat er deze keer bijna geen belangstelling bestond om in aansluiting op 
de ALV te bridgen. Kennelijk sluit dit niet meer aan bij wat men wil. 
Jos van Schilt lijkt het wel leuk wanneer een besturendrive wordt georganiseerd maar dan 
los van de ALV. De voorzitter vindt dit een goed idee en zal het in het bestuur bespreken. 
(Actie) 
In de volgende ALV zal Frans Lejeune een voordracht houden over “Mijn NBB”. De voorzitter 
wil iedere ALV een apart onderwerp agenderen en zou daarbij ook vanuit de verenigingen 
onderwerpen besproken willen zien, waarbij men elkaar aangeeft hoe men met deze 
onderwerpen om gaat. Martin Vermeulen vindt de informatie uitwisseling prima maar we 
moeten ons realiseren dat in de ALV niet altijd voor ieder onderwerp de goede mensen 
zitten. Dit leidt tot de reactie dat men in de ALV wel onderwerpen wil zien die bij deze 
doelgroep passen zoals als Startersbridge, waar alle besturen van kunnen leren. Andere 
onderwerpen passen vaak beter in een kaderbijeenkomst waar gericht mensen voor kunnen 
worden uitgenodigd. 
11.Begroting 2007/2008  
De penningmeester presenteert een sluitende begroting. Kort licht hij enkele posten toe 
zoals de aanschaf beamer en aanschaf kaarten. Naar aanleiding van enkele vragen over dit 
laatste onderwerp zegt hij toe varianten waarbij kaarten worden gehuurd of worden gekocht 
(met eventuele centrale inkoop door het district) te zullen uitwerken en deze begin komend 
jaar aan de verenigingen voor te zullen leggen. (Actie) 
Unaniem stemt de vergadering in met de voorgelegde begroting. 
12.Voorbespreking ALV NBB van 8 december 2007  
Het bondsbestuur heeft het voornemen om de productie van het blad Bridge te gaan 
uitbesteden. Dit om van de financiële risico’s van dit blad af te komen. Voor de inhoud zal dit 
betekenen dat er minder spellen inkomen en meer reclame en algemene verhalen. Velen uit 
de vergadering wijzen op het risico dat verandering van het blad een deel van de vaste 
lezers doet afhaken zonder dat dit nieuwe lezers trekt. Ook wordt er op gewezen dat het blad 
een van de weinige bindende elementen in de NBB is. Valt dit weg dan zou dit wel eens zeer 
negatief kunnen uitwerken op de ledenaantallen van de NBB. Jos van Schilt wijst er nog op 
dat de adressen niet commercieel verhandeld mogen worden. 
De voorzitter zal de gemaakte opmerkingen mee nemen in zijn reactie tijdens de ALV. 
(Actie) 
13.Rondvraag  
In verband met het voorkomen van spam vraagt Cor Lamain of in de toekomst bij de 
vermelding van mail adressen op websites of in informatieboekjes het @ teken kan worden 
vervangen door een ander teken. Dit zal worden bezien. 
Jos van Schilt vraagt of het quorum in de vergadering aanwezig is. De secretaris meldt dat 
dit het geval is. Er zijn 1800 leden vertegenwoordigd. Dit is duidelijk meer dan de helft, zijnde 
het vereiste quorum voor een herziening van het HR. 
Vervolgens bedankt Jos de DKL voor zijn bijzonder grote inzet in het afgelopen jaar.  
14.Sluiting  
Na deze mooie woorden sluit de voorzitter om 12.30 uur de vergadering. 
Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt hen uit voor de lunch. 


