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Ad 2) Verslag van de ALV van 24 oktober 2015 

Aanwezig de verenigingen: BC ’s Gravenaas ( Irene Bremenkamp en Aleid 

Hermsen), BC de Vijfsluizen (Andre Zijderveld), BC Kontrakt (Aad Noort), BC 

Maasland (Corry Reimerink), BC Troef Inn (Nico de Vries), BC Multibridge (Loes van 

Berkel en Bert v.d.Mosselaar) BC Prometheus (Anke Horn en Johann Boonmann) 

BC Sans Stress (Leo v.d.Berg), BC Tuinen en Akkers (Hidde Fekkes, Peter de Block, 

Jan Veldhuizen en Jan van Die), BC Vlaardingen (Willem Both ), Bleiswijkse BC 

(Carla Lagas en Fred Koster) Bridge op Vrijdag (Jan Paul Woudstra, Wim en Elly 

Bruijn), DBC ( Henk den Boer) Beter Zicht (Gerard Raaymakers), BC de 

Gehaktmolen (Gerard Olsder) PBC (Pieter Hilferink), Schiedam ’59 (René Vielvoije) 

en Sweet Lake Bridgers (Piet Verreck).  

Verder was aanwezig het erelid Andries de Graaf. Koos Vrieze(Voorzitter NBB) en de 

bestuursleden Jan van der Meulen, Klaas Munneke, Hans Nijssen en Kees van 

Leeuwen.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen De Sprinter, BC Gisolf, 

BC Rijnmond, BC Holy, BC Nootdorp, BC Spijkenisse, BC de Overslag, MCB de 

Haven alsmede van de ereleden Frits Kellenbach, Lia Stolk, Henk ten Dam en Pieter 

Bussemaker.  

1.Opening  

De voorzitter opent de vergadering met een speciaal woord van welkom aan de 

voorzitter van de NBB Koos Vrieze en het erelid Andries de Graaf. De agenda voor 

deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2.Verslag van de vergadering van 14 mei 2014 en actielijst  

Op pag. 3 derde regel van onderen het woord “aan” wijzigen in “een”, Met inbegrip 

van deze wijziging wordt het verslag zowel tekstueel als inhoudelijk vastgesteld. Er 

zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. De actielijst geeft evenmin 

opmerkingen, de acties zijn alle ingevuld c.q. in gang gezet.  

3.Ingekomen stukken en mededelingen  

De secretaris meldt dat er geen ingekomen en mededingen zijn. De notitie “vervolg 

beleidsplan wordt voor kennisgeving aangenomen. Kees van Leeuwen meldt dat in 

het landelijke voorzittersoverleg, waarin hij de voorzitter verving, aandacht heeft 

gevraagd voor de vervulling van vacatures in het bestuur en noodzaak om via 

cursussen bestuurders te helpen. Het bondsbureau gaat dit bekijken bijv. via een 

artikel in het bridgeblad Pijnacker vraagt of de informatie over de cursussen 

spelverbetering eerder kunnen worden gedaan. Hans Nijssen zegt dat hij steeds zo 

spoedig mogelijk deze informatie probeert te verstrekken maar de keuze van een 

geschikte locatie neemt soms veel tijd in beslag. Zorgelijker is het feit dat deze info 

niet alle bridgers heeft bereikt, dit punt krijgt nadere aandacht. (Actie) 

BOV deelt desgevraagd mee dat in het gebied Lansingerland gesprekken gaande 

zijn over nauwere samenwerking tussen de aldaar gevestigde NBB verenigingen.  
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Tuinen en Akkers deelt mee dat de door hen georganiseerde interne 

spelverbeteringscursussen een goed succes zijn gebleken.  

4.Jaarverslag algemeen Dit verslag is akkoord. De terugloop van het aantal leden 

blijft aandachtspunt aldus de voorzitter.  

5.Jaarverslag DKL Klaas Munneke geeft een korte toelichting. Het verslag is 

akkoord.  

6.Financieel jaarverslag  

 Kees van Leeuwen geeft als eindverantwoordelijke binnen het bestuur een 

toelichting op de stukken. Na zijn aftreden vorig jaar is Bert v.d. Mosselaar bereid 

geweest zolang als nodig de financiële zaken te blijven uitvoeren. In de loop van het 

verslagjaar heeft Aad Noort als administrateur de werkzaamheden steeds onder 

eindverantwoordelijkheid van Kees overgenomen. De resultaten rekening is in een 

nieuwe setting met daarin opgenomen de resultaten van vorig jaar voor het overgrote 

deel het werk van Aad. Spreker stelt voor het positieve saldo tot te voegen aan de 

reserve. De vergadering gaar hiermee akkoord. Op een vraag van Tuinen en Akkers 

over de hogere uitgaven op het onderdeel vergadering wordt geantwoord dat dit het 

gevolg is van extra uitgaven op de totstandkoming van het beleidsplan van het 

district. De voorzitter dankt Bert v.d. Mosselaar voor zijn hulp en overhandigt hem 

onder applaus van de aanwezigen een attentie.  

7.Verslag kascommissie  

De voorzitter leest het verslag voor. De commissie heeft alle financiële bescheiden 

gecontroleerd en akkoord bevonden. De vergadering dechargeert vervolgens de 

penningmeester en het bestuur.  

8.Benoeming kascommissie  

Wim Bruijn blijft in de kascommissie. Roland van Ommen wordt het nieuwe lid en 

Hidde Fekkes wordt het nieuwe reserve lid. 

9. Commissie van Beroep: benoeming leden  

Ingestemd wordt met het voorstel om Maurice Peereboom te herbenoemen als lid 

van de Commissie van Beroep. Desgevraagd deelt Andries de Graaf mee dat er in 

de afgelopen 3 jaar geen beroepszaken zijn geweest.  

10.Bestuurssamenstelling 

Voor de vacature penningmeester is Aad Noort kandidaat. Het bestuur stelt Aad 

kandidaat als penningmeester voor. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. De 

vergadering stemt in met zijn voordracht en hij neemt onder applaus van de 

aanwezigen plaats achter de bestuurstafel. Reglementair aftredend zijn de voorzitter 

en de onderwijsadviseur Hans Nijssen. Hans wordt bij acclamatie herkozen. De 

voorzitter heeft in de vorige ALV aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. 

Het bestuur is naarstig op zoek gegaan naar een opvolger. Helaas is dat niet gelukt. 

OP verzoek van de vergadering zal het bestuur een profiel en tijdsinvulling opstellen 

van de voorzitter (actie).  
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Vervolgens verzoekt de secretaris de voorzitter samen met Koos Vrieze de zaal te 

verlaten om punt 12 gezamenlijk voor te bereiden. Agendapunt 11 wordt vervolgens 

behandeld.  

De secretaris geeft na het verlaten van beide heren een kort overzicht van de 

waardevolle en betekenisvolle inzet en activiteiten van Jan van der Meulen en het 

bestuur stelt voor om Jan als erelid van de vereniging te benoemen. De vergadering 

stemt hiermee onder luid applaus in. Klaas Munneke zal als langst zittend bestuurslid 

na behandeling van agendapunt 11 deze huldiging van Jan voor zijn rekening 

nemen.  

11 Plannen voor verenigingsjaar 2015/2016 

-Regio overleggen. De secretaris geeft een korte toelichting op de notitie. De 

vergadering stemt zonder discussie in met de voorstellen. 

-Lustrum district. De secretaris geeft een korte toelichting. Belangrijk onderdeel 

binnen de lustrumviering is de organisatie van een groot viertallen toernooi. Deze 

activiteit zal separaat binnen de voorbereidingen van de lustrumactiviteiten worden 

opgepakt. Enkele verenigingen benadrukken de noodzaak om zoveel mogelijk de 

leden bij de lustrum activiteiten te betrekken bijv. door iedereen een lustrumspel 

kaarten te sturen. De organisatie van een lustrum viertallen toernooi roept de nodige 

vragen op. Het spelen in viertallen is bij een aantal verenigingen niet populair. 

Andere verenigingen zijn positief over het viertallen toernooi. Wellicht dat een 

viertallen toernooi in estafette vorm kan worden georganiseerd waaraan alle 

verenigingen meedoen. Na enige discussie wordt besloten om ten behoeve van de 

besluitvorming over dit viertallen toernooi een peiling onder alle verenigingen te 

houden over hun standpunt en ideeën.(actie).  

-stand van zaken plannen DKL. De DKL geeft een toelichting op de diverse 

onderdelen van de wedstrijden. Deze toelichting wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

Vervolgens worden Jan van der Meulen en Koos Vrieze weer binnengeroepen.  

Klaas Munneke neemt het woord en roemt Jan voor zijn inzet, hun 

gemeenschappelijke belangstelling voor beleggen en voetbal (zij het voor 

verschillende clubs), de sturing bij de fusie van de districten Vlaardingen en Delft en 

nieuwste beleidsplan. Hij deelt Jan mee dat de ALV besloten heeft om hem tot erelid 

te benoemen en overhandigt Jan onder luid applaus een beeldje en een attentie. 

Vervolgens dankt Koos Vrieze Jan voor zijn inzet en zijn positief kritische houding in 

het landelijke overleg. Jan dankt de vergadering voor zijn benoeming en de 

samenwerking binnen het bestuur en de constructieve inzet van de verenigingen 

binnen het district. Het zijn goede jaren geweest aldus spreker.  
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12 Discussie met de NBB voorzitter Koos Vrieze 

12a Bestuurlijke structuur. Koos Vrieze geeft een kort overzicht van de 

ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Ongeveer vijf jaar geleden is er gekozen voor 

een nieuwe structuur waarbij de verenigingen rechtstreeks invloed kunnen 

uitoefenen op het landelijke beleid van de NBB. De keuze voor deze structuur was 

mede ingegeven door het gevoel dat districten zichzelf controleerden. Het is echter 

gebleken dat met ruim 1000 NBB verenigingen het handelen in deze nieuwe 

structuur feitelijk ondoenlijk is, niet alleen wat betreft de beleidsvorming maar ook de 

toetsing/controle achteraf op het gevoerde beleid. Spreker geeft aan dat onze 

voorzitter herhaaldelijk op deze problemen heeft gewezen en naar zijn persoonlijke 

opvattingen terecht. Echter binnen de kringen van NBB bestuur en landelijke 

organisatie wordt hier genuanceerd over gedacht. De komende maanden zal op 

landelijke niveau een intensieve discussie plaatsvinden over een koers welke het 

meest recht doet aan de wensen en verlangens van de basis. De afgelopen jaren 

bezoeken bestuursleden van de NBB zoveel mogelijk ALV vergaderingen om voeling 

te houden van met verenigingen.  

Opmerkingen vanuit de zaal: 

-De verenigingen hebben hun invloed op de landelijke NBB via het district; 

-Essentieel is dat leden in de gelegenheid worden gesteld om hun mening kenbaar te 

maken. De ALV’s zijn een goed forum om de inspraak zo goed mogelijk gestalte te 

doen krijgen; 

-Het is jammer dat de landelijke agendapunten niet meer aan de orde komen in ons 

districtsoverleg; 

-We nemen als vereniging bestuurders te weinig gelegenheid om goed na te denken 

over gewenst beleid en agendavoorstellen. Het gevolg hiervan kan zijn te 

onvoldoende afgewogen adviezen voor de besluitvorming; 

-Maak een overleggroep waarin verenigingsbestuurders de gelegenheid krijgen hun 

mening te geven over de diverse landelijke voorstellen. Geef verenigingen de 

gelegenheid om direct te participeren in het voorzittersoverleg.  

-Geef in de discussie in de eerste plaats aandacht voor de meest gewenste cultuur 

en te voeren beleid en richt vervolgens de structuur daarop in. Belangrijk hierbij zijn 

de beleidsimpuls en het onafhankelijk toezicht op het gevoerde landelijke beleid. De 

zgn. recreatieve bridgers, die het overgrote deel van de NBB leden 

vertegenwoordigen lijken nauwelijks aan bod te komen in het landelijke beleid; 

-Ook op commissie niveau is de invloed vanuit de districten beperkt. In de commissie 

WEKO worden wijzigingen in de diverse competities als mededelingen aan de 

districten gepresenteerd; 

-Er is meer aandacht nodig voor verjonging van het ledenbestand; 

-Eerder ingrijpen bij constatering van deze problemen in de landelijke structuur ware 

beter geweest. 
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De heer Vrieze dankt de aanwezigen voor de vele opmerkingen en suggesties. Hij 

neemt deze mee in het overleg over de vorming van een nieuw meerjarenbeleidsplan 

dat in komende maande plaatsvindt. 

12b Beleid t.a.v. ”grijze” clubs. Koos Vrieze zet uiteen dat het benaderen van grijze 

clubs lastig is. Het beste is de persoonlijke benadering. Sprekers heeft hiermee 

goede ervaringen opgedaan in zijn eigen regio Zuid Limburg. Wat hebben we te 

bieden aldus spreker: 

-Indien gewenst soepeler omgang met de spelregels; 

-Overleg met grijze clubs over hun wensen; 

-Meer gezamenlijk opereren over het gebruik van software. Deze software wordt door 

een leverancier ontwikkeld voor de NBB. Een jaar 3 a 4 later mogen de grijze 

verenigingen van deze software gebruik maken. Deze leverancier brengt dan deze 

software onder de naam Bridge IT op de markt.  

Opmerkingen vanuit de zaal: 

-Bij de vorming van een bridge vereniging moet de NBB zo snel mogelijk in beeld 

komen, Het lidmaatschap is immers een relatief forse kosten post waarbij 

onvoldoende duidelijk wordt gemaakt wat de voordelen van een NBB lidmaatschap 

zijn.  

-Geef de nieuwe NBB clubs een lagere toetredingsbijdrage, daarvoor bestaat al een 

regeling aldus spreker.  

-Breng duidelijk op schrift in beeld wat de voordelen zijn. Recent is hierover een 

overzicht beschikbaar gekomen en dat zal door de secretaris worden verspreid onder 

de verengingen. (actie) 

-Het bridgeblad zou niet meer verplicht moeten worden, de inleider stelt de kosten 

hiervan beperkt zijn ongeveer €4 per jaar.  

Jan van der Meulen dankt Koos Vrieze voor zijn komst, presentatie en bereidheid om 

hierover met de leden een open discussie te voeren. Onder applaus van de 

aanwezigen overhandigt hij aan Koos een attentie. Spreker geeft aan graag nog 

eens terug te willen komen in de ALV vergadering.  

 

13 Rondvraag.  

BC Vlaardingen informeert naar een mogelijke verhoging van de NBB contributie. 

Koos Vrieze antwoord dat na de verhogingen in de contributie beperkt zijn geweest. 

Na de verhoging met €1 enkele jaren geleden ligt er een voorstel voor de komende 

ledenvergadering om de contributie met €0,50 te verhogen. Vlaardingen hoopt dat 

het besluit zo spoedig mogelijk na vaststelling bekend wordt gemaakt.  

Andries de Graaf dankt Jan voor de zijn deskundige leiding in de vergaderingen, het 

was steeds een genoegen om hierin te participeren.  
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14 Sluiting 

Jan sluit om ca 12.45 uur de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen 

voor hun inbreng. Er is gelegenheid om voor de lunch en eventueel onderling nog 

wat bij te praten 

 

 

 


