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De voorzitter Hans Nijssen kon zaterdagmorgen 22 oktober in het Baken te Pijnacker  
32 vertegenwoordigers van 19 verenigingen begroeten op deze ledenvergadering. De 
belangstelling is groter dan gebruikelijk de laatste jaren. Naast de vaste punten zoals 
de vaststelling van jaarverslagen en de goedkeuring van het financiële jaarverslag van 
het afgelopen seizoen, presenteerde het bestuur een nieuwe kandidaat voor de 
vacature van onderwijsadviseur in het bestuur Ton van Blijswijk. Daarmee stemde de 
vergadering in en kunnen de drukke werkzaamheden binnen het bestuur weer beter 
worden verdeeld. Discussie ontstond er bij de voorstellen van de Bond over de nieuwe 
contributiestructuur. Met genoegen werd het voorstel van de Bond ontvangen dat 
slechts één keer het lidmaatschap van de bond moet worden betaald voor een 
individueel lid, ongelacht va hoeveel clubs dat lid, lid is. De bijdrage per club van elk 
niet lid van de Bond, zoals valt te zien in de uitslagenservice van de bond, stuit op veel 
onbegrip. Hiervoor zal tijdens de ledenvergadering van de Bond, op 5 november 2016 
nogmaals aandacht voor worden gevraagd.  
In 2017 bestaat het district 50 jaar. Op 30 september 2017 organiseert het district voor 
goede spelers en clubbridgers in aparte groepen een viertallen toernooi en op 9 
december 2017 een parentoernooi. De voorbereidingen zijn in volle gang en zo gauw 
er meer nieuws is zal dit via onder meer deze site worden verspreid. 
Ton Walbeek, oud onderwijsadviseur, sloot de vergadering met een flitsende en 
leerzame presentatie waarin zijn ervaringen met de aanpak van het benaderen en 
binden van nieuwe leden aan een vereniging was verwerkt. Opvallende uitspraken van 
Ton waren: 
-Het karakter van een bridgevereniging: meer gezelligheidsvereniging dan 
wedstrijdvereniging 
-Laat spelers van gelijk niveau tegen elkaar spelen pas zo nodig een systeem van 
ranking toe als spelers voor langere tijd niet deelnemen aan wedstrijden 
-Ga na en leg vast wat de achtergrond van nieuwe leden is, ze kunnen dan zo nodig 
worden benaderd voor inzet in een activiteit waarin ze goed zijn. 
-Zoek bij vertrek contact met vertrekkende leden met de vraag waarom ze weggaan, 
vaak is reden wel bekend bijv. leeftijd en/of gezondheid maar er kunnen ook andere 
redenen zijn, daarvan kunnen we leren. 
-Onderhoudt goede contacten met je leden. Op welke waarderingen kunnen de 
activiteiten georganiseerd door de verenigingen rekenen, wat kon beter. Diverse 
verenigingen blijken hier actief in te opereren. Deze zeggen toe dit materiaal 
beschikbaar voor andere verenigingen te stellen.  
-Pak werving zoveel mogelijk samen op, daarmee bereik je een beter resultaat dan 
afzonderlijk dezelfde werving op poten te zetten. 
-Laat nieuwe spelers zoveel mogelijk apart en onder begeleiding in een lijn spelen. 
Diverse verengingen hebben hier goede ervaringen mee (WBC, Oefenclub 
Zoetermeer).  
 


