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Verslag van de ALV van 14 november 2009 
 
Aanwezig de verenigingen: ABV Maassluis ( Hans Leijendekkers), Berkel en Rodenrijs ( 
Roland van Ommen en Chris van Velzen), Bleiswijk ( Harry de Grooth), B.O.V. ( Jan Paul 
Woudstra), DBC ( John van der Meij), De Gaech ( Piet van Geest), De Gehaktmolen ( Gert 
Olsder), Gisolf ( Wim Veldhuis), ’s-Gravenaas ( Margreet Buisman en Theo Uijlenbroek), 
Kontrakt ( Frans Groen), Multi Bridge ( Anita Egberts en Joop van der Spek), Nootdorpse BC 
( Fred Tijssen en Marijke Mol),  ODD ( Anneke Visser), Pijnackerse BC ( Jan Tuinder),  Sans 
Stress ( Eric Rosendaal), Westlandse BC ( Hans Droog). 
 
Verder de  ereleden Henk van Dam en Pieter Bussemaker en de bestuursleden Jan van der 
Meulen, Bert van de Mosselaar, Klaas Munneke en Jac Remmen. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen Alert, Beter Zicht, De Brede Lee,   
Goudsmit ’91, Monsterscore, De Overslag, Prometheus, De Sprinter, Sweet Lake Bridgers, 
Tuinen en Akkers en Wateringen en van de ereleden Lia Stolk, Andries de Graaf en Frits 
Kellenbach. 
 
1.Opening  
Om 10.30 uur opent de voorzitter de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Hij 
verontschuldigt Loes van Berkel die vanwege haar verantwoordelijkheden als moeder  
vandaag elders moet zijn. 
 
2.Verslag en actielijst van de vergadering van 20 mei 2009  
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt onder dank zegging aan de 
secretaris vast gesteld.  
Naar aanleiding van het verslag vraagt Hans Droog of het district de uitkomsten van de NBB 
enquête heeft gekregen.   
De voorzitter meldt dat dit niet het geval is maar dat hij ze alsnog zal opvragen. Ze zullen 
dan worden gevoegd bij het verslag van deze vergadering. 
Alle punten van de actielijst komen terug als onderwerp op de agenda.  
 
3.Ingekomen stukken en mededelingen  
De secretaris meldt dat enkele berichten van verhindering zijn ontvangen. Verder zijn binnen 
gekomen stukken van de NBB met betrekking tot de herstructurering van de NBB. 
 
4.Jaarverslag algemeen  
Naar aanleiding van het overzicht van ledenaantallen in dit verslag wordt gevraagd om 
volgend jaar ZBC/Zia wel weer op te nemen om het beeld compleet te houden. De secretaris 
zegt dit toe. Voor het overige geeft dit jaarverslag geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
5.Jaarverslag DKL  
Dit jaarverslag en de daarop gegeven toelichting geven geen aanleiding tot vragen of 
opmerkingen. Fred Tijssen merkt op dat de namen van de thuisviertallen zijn verwisseld. 
 
6.Financieel jaarverslag  
Theo Uijlenbroek vindt het onjuist om het saldo toe te voegen aan de post speelmateriaal. 
Op de vraag van Harry de Grooth of er een norm is voor de hoogte van de reserveringen 
antwoordt de penningmeester dat er vanuit de NBB geen norm gesteld is. Omdat het bestuur 
overweegt om nieuwe bridgemates aan te schaffen is aan de post speelmateriaal gedacht. 
Fred Tijssen merkt op dat vaak de norm wordt gehanteerd van maximaal tweemaal de 
jaaromzet. Hij vraagt zich af of een (te) hoge reservering niet dreigt te worden weggehaald. 
De voorzitter zegt dat dit niet het geval is omdat de districten juridisch onafhankelijk zijn van 
de NBB. Op dit moment heeft de NBB dus geen zeggenschap over ons. Men wil dit echter 
wel veranderen. Daarbij is de NBB niet uit op ons geld, maar wel zal men graag het 
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speelmateriaal van het district gaan gebruiken. In dat licht zullen we bij reserveringen en bij 
aanschaffingen dus wel degelijk goed uit moeten kijken. 
De vergadering stemt in met het voorstel om het voordelig saldo toe te voegen aan de 
reservering speelmateriaal. 
 
7.Verslag kascommissie 
Hans Bongers en Fred Tijssen hebben de boeken bekeken. Namens de commissie brengt 
Fred Tijssen verslag uit. 
Op 12 november 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.  
 
8.Benoeming kascommissie  
Deze commissie zal het komend jaar bestaan uit de leden Fred Tijssen en Jos Spreng. 
Als reservelid meldt zich Jan Paul Woudstra. 
 
9.Bestuurssamenstelling  
Volgens het rooster is de voorzitter aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich herkiesbaar en 
wordt bij acclamatie herkozen. 
De voorzitter meldt dat tevens volgens het schema aftredend  is de nog steeds vacante  
functie van PR-commissaris. Het bestuur heeft hier helaas geen kandidaat voor kunnen 
vinden en vraagt nogmaals de medewerking van alle besturen om kandidaten te zoeken.In 
het bijzonder van de besturen uit andere regio’s dan waar de huidige bestuursleden uit 
afkomstig zijn. 
 
10.Activiteiten 2009/2010  
◘ kompetities en CL-B-cursus 
In zijn korte toelichting spreekt de DKL de hoop uit dat de regionale competitie in het 
Westland volgend jaar meer deelnemers zal krijgen. 
Ondanks het feit dat er vorig jaar slechts twee thuisviertallen waren willen de DKL het dit jaar 
weer proberen. Hij zal aan de positieve ervaringen van diegenen die vorig jaar gespeeld 
hebben ruime bekendheid geven. 
Anneke Visser vraagt om tijdens de laatste twee rondes van de laatste speelavond van een 
competitie de uitslagen niet met de beamer te tonen. Dit om competitievervalsing te 
voorkomen. De DKL zal hierover het standpunt van de WEKO vragen. Actie 
De DKL meldt dat het bestuur overweegt om de nieuwe versie van de bridgemates aan te 
schaffen zodat de verenigingen hier kennis mee kunnen maken. Met hun prijs van €135 
kosten ze wel meer dan de huidige bridgemates. 
Jan Tuinder merkt op dat deze hogere prijs volstrekt in strijd is met de huidige 
prijsontwikkeling in de electronica. De prijs zou juist lager moeten zijn. 
De voorzitter meldt dat zich hier het monopolie wreekt dat de NBB heeft gecreëerd door zich 
aan Ron Bouwman op te hangen. Eerder heeft hij de NBB al voorgehouden het dom te 
vinden dat ze een product waarmee ze exclusief voor de verenigingen iets hadden kunnen 
betekenen aan een monopolist hebben overgedragen. Volgens Jan Tuinder is het enige 
antwoord dat bij deze situatie past een kopersstaking. 
Gert Olsder merkt op dat wanneer Ron Bouwman nog met een (grote) voorraad “oude” 
bridgemates zou zitten deze voor een veel lagere prijs gekocht zouden moeten kunnen 
worden. 
De voorzitter zal deze kwestie nog eens met de NBB opnemen. 
Op de vraag van John van der Meij hoeveel bridgemates het district wil aanschaffen zegt de 
DKL dat hier nog geen besluit over genomen is. Hij wil mede aan de hand van het hier 
besprokene de discussie in het bestuur nog eens voeren. 
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Harry de Grooth meldt dat hij voor het eerst heeft mee gedaan aan een open 
parencompetitie van het district. Hij heeft het spelen met gedupliceerde spellen, tussentijdse 
uitslagen per beamer en persoonlijke scorestaten direct na afloop als erg leuk ervaren en 
complimenteert de DKL met zijn goede organisatie van deze competities. 
◘ kaderbijeenkomsten 
De eerste bijeenkomst van dit jaar op 31 oktober 2009 kende weer meer belangstellenden 
dan er plaatsen waren. 
Bij de volgende kaderbijeenkomst in maart 2010 zal de DKL een aantal bijzondere situaties 
behandelen die zich bij het gebruik van het rekenprogramma kunnen voordoen. 
◘ spelpeilverbetering 
De voorzitter informeert of er belangstelleng bestaat voor een cursus. Er is geen financiële 
bijdrage meer vanuit de NBB maar het materiaal is nog steeds beschikbaar. Loes van Berkel 
zal in samenspraak met de bridgedocenten de haalbaarheid van een cursus nagaan. Actie 
◘ beginners;toekomstdrive 
Op de vraag van Hans Leijendekkers wat de toekomstdrive is licht de voorzitter toe dat dit 
ieder jaar een eerste drive is in principe voor mensen die deeltje 1 en 2 hebben gehad. 
Fred Tijssen meldt dat voor een opfriscursus bij Nootdorp slechts 16 belangstellenden 
waren. Uit het feit dat Leidschendam breed een cursus spelpeilverbetering aanbiedt komt 
ook de vraag naar voren of hier wel voldoende belangstelling voor bestaat. 
Roland van Ommen vind dat wanneer de NBB de gewone clubbridger meer service wil 
bieden een cursus spelpeilverbetering hier zeer goed in past. Juist aan de onderkant zit de 
groei en daarom moet de NBB deze koesteren en hierin investeren. 
◘ regionale bijeenkomsten 
De voorzitter meldt dat het bestuur inmiddels gesproken heeft met alle regio’s. Het waren 
goede gesprekken met overal een grote opkomst. De indruk bestaat dat dit over en weer als 
waardevol is ervaren en dat het goed is om hier volgend jaar een vervolg aan te geven.  
Harry de Grooth vraagt of van deze bijeenkomsten een kort verslag kan worden gemaakt en 
de voorzitter zegt dit toe. Actie 
Besturendrive 
Nadat bij het voorstel enkele kanttekeningen zijn geplaatst wordt hiermee ingestemd. De 
voorzitter zal snel een definitieve uitnodiging rond zenden. Actie  
 
11.Begroting 2009/2010 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
12.Voorbespreking ALV NBB van 19 december 2009   
De agenda voor deze ALV heeft in het Bridgeblad gestaan. Bijzondere aandacht vraag het 
agendapunt herstructurering. De voorzitter geeft een toelichting op het eerste rapport van de 
Commissie herstructurering van de NBB. Aanleiding is het beleidsplan “Kansen verzilveren”. 
Doel hiervan is om in 4 jaar met 10 % te groeien. Genoemde commissie heeft bezien of de 
huidige organisatie spoort met de beleidsdoelen.Het rapport is vorige week besproken in de 
Bondsraad. De voorzitter geeft een korte schets van het voorstel. Een hoofdpunt is de 
beëindiging van de juridische onafhankelijkheid van de districten en opheffing van de 
districtsorganisatie. In de plaats daarvan komen drie regio functionarissen die rechtstreeks 
worden aangestuurd vanuit Utrecht. 
Jan Paul Woudstra ontgaat de relatie tussen het probleem en deze oplossing. Hij ziet dit 
slechts als een centrale machtsgreep. Een structuuroplossing wordt nagestreefd voor een 
probleem dat van een andere soort is. Veel meer zou gekeken moeten worden naar wat de 
NBB moet doen om grijze verenigingen te trekken en om de reeds aangesloten verenigingen 
te laten groeien. 
Hans Leijendekkers vindt dat de afstand tussen de NBB en de verenigingen zo wel erg groot 
wordt gemaakt. 
De voorzitter meldt dat het bestuur geen enkel probleem heeft met het opheffen van de 
juridische onafhankelijkheid. Ook kan hij zich zeer goed kan voorstellen dat het district 
uitvoering moet geven aan het beleidsplan van de NBB met een verplichte rapportage. De 
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oplossing van de problemen moet echter gezocht worden in een cultuurverandering van de 
NBB en de bondsorganen. Deze werken nu volstrekt top down en zenden vooral in plaats 
van te luisteren. 
Jan Paul Woudstra vindt een ondersteuningsslag richting verenigingen prima maar meent 
dat zonder districtsbestuur de positie van de vertegenwoordigers van de verenigingen erg 
zwak wordt. 
Wim Veldhuis vindt het normaal dat om subsidie te ontvangen de positie van verenigingen 
binnen bonden moet voldoen aan de eisen van het NOC-NSF. Maar in vele grote bonden 
zijn er districten en zijn het deze districten die de verenigingen vertegenwoordigen. 
John van der Meij is ook van mening dat oplossingen moeten worden gezocht die gekoppeld 
zijn aan de problemen en dat lijkt nu niet het geval. 
Harry de Grooth ziet bij deze voorstellen de clubs alleen maar meer op afstand komen te 
staan. Dit stimuleert aangesloten verenigingen eerder om uit de NBB te stappen dan grijze 
verenigingen om lid te worden. 
Chris van Velzen vraagt of er zicht bestaat op het functioneren van de districten. Hoe staat 
het hiermee en wat gaat er bij de voorliggende voorstellen straks beter dan nu het geval is? 
De voorzitter heeft nooit vanuit de NBB een formele terugkoppeling gezien over wat in de 
districten goed gaat en wat beter zou kunnen. Wellicht gaat het in vele districten inderdaad 
minder goed maar het zou helpen om daar dan juist de vinger bij te leggen. 
Anneke Visser vindt dat de oplossing gezocht moet worden in betere aansturing en 
ondersteuning van de districten en niet in opheffing. Wanneer de juridische angel 
weggenomen is hoeven de districten niet te worden opgeheven.  
De voorzitter rondt deze discussie af door te melden dat gehoord de reacties in de 
Bondsraad de commissie zich nu nog beraadt en hoopt midden december met een nieuw 
rapport te kunnen komen. (inmiddels is gemeld dat dit niet zal lukken). In de december ALV 
van de NBB zal geen formele besluitvorming plaats vinden. Eerst zullen in het voorjaar van 
2010 de districten nog worden gehoord.  
Fred Tijssen vindt dit al met al een gekke procedure en vraagt of de stukken verspreid 
kunnen worden. 
De voorzitter heeft in de Bondsraad gevraagd om een elektronische versie maar omdat het 
rapport is terug genomen zal het niet verder worden verspreid. In het licht van deze hele 
discussie wil de voorzitter graag weten wat de reeds aangesloten verenigingen aan de NBB 
bindt en wat de grijze verenigingen zou kunnen doen besluiten om lid te worden. Hij zal 
daarom op korte termijn deze vraag voor leggen aan alle verenigingen. Actie  
  
13.Rondvraag  
Margreet Buisman vraagt wat gebeurt met het viertal dat eerste wordt in de Westland 
competitie. De DKL antwoordt dat zij het recht krijgen om in de tweede klasse te spelen. 
Frans Groen merkt op dat hij het nieuwe uitslagformulier een geweldige service vindt. 
De voorzitter kondigt een aparte uitnodiging voor de besturendrive aan en vraagt allen hier 
snel op te reageren. Actie  
Als laatste spreker complimenteert Fred Tijssen het bestuur en dankt hen voor hun inzet. 
 
14.Sluiting  
Om 12.45 uur sluit de voorzitter de vergadering nadat hij de aanwezigen heeft bedankt voor 
hun inbreng en hen heeft uitgenodigd voor de lunch. 


