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CONCEPT 

Ad 2) Verslag van de ALV van 21 oktober 2017 

Aanwezig de verenigingen: BC ’s Gravenaas ( Rene Reijgersberg en Wim Emmerik), 

BC de Vijfsluizen (Andre Zijdenbos), BV de Sprinter (Dick Brethouer) , BC Holy (C 

Sitskoorn), BC Multibridge ( Bert v.d.Mosselaar, Joop v.d. Spek en Ben Endlich), BC 

No Smoke (Ton Endhoven en Hans Zuijderwijk) , ODD( Peter van Hemmen en Hugo 

Schwartz), BC Prometheus (Anke Hom en Ineke Kappe), Kontrakt (Hans Bongers), 

Gisolf (Peter Bommelje) , BC Tuinen en Akkers (Jan Veldhuizen), BC Vlaardingen ( 

Henk Donkersloot ), De  Gaech (Piet van Geest), NRBV Beter Zicht (Gerard 

Raaymakers), Nootdorpse BC (Kees Meeuwisse) , PBC (Roel Wilms), Schiedam ’59 

(Jan Willem van Diepen),  Sweet Lake Bridgers (Leon Bosch en Piet Verreck) en 

WBC (Theo Zwinkels en Louis v.d. Horst)  

De ereleden: Andries de Graaf, Frits Kellenbach en Jan van der Meulen.  

Verder waren aanwezig de bestuursleden Hans Nijssen, Klaas Munneke, Aad Noort 

en Kees van Leeuwen.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de verenigingen: ABV Maasluis, BC de 

Brede Lee, BC Spijkenisse, BC Sans Stress, BC Troef Inn, BC de Overslag, DBC, 

Hoekse, Bridgeclub Zoetermeer, MCB de Haven, De Gehaktmolen alsmede van de 

ereleden Lia Stolk en Pieter Bussemaker. 

1.Opening  

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

spreker voor deze vergadering Thilo Kielmann. Spreker is verheugd over de goede 

opkomst.  De agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld overeenkomstig het 

concept.  

2.Verslag van de vergadering van 10 mei 2017 en actielijst  

Het verslag wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. De actielijst geeft 

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

3.Ingekomen stukken en mededelingen  

De bestuursovereenkomst wordt naar de verenigingen gezonden. (actie).  Er zijn 

verder geen mededelingen.  

4 Inleiding en discussie onder leiding van Thilo Kielmann met als onderwerp 

“Ranking” toe te passen bij (club) competities. 

Thilo Kielmann schetst de huidige situatie bij veel verenigingen over competities en 

de voor- en nadelen van het gebruik van “ranking”. Er volgt een geanimeerde 

discussie over diverse zaken: 

-Ranking blijkt voor de gemiddelde wedstrijdbridger moeilijk uit te leggen, technisch 

gezien is het allemaal wel uit te leggen maar een klip en klare uitleg moet beter aldus 

een aantal vertegenwoordigers. De wijze van puntenberekening moet ook beter en 

transparanter zijn. Er is een You Tube presentatie waarin eea nog eens eenvoudig 
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uiteen wordt gezet. De link wordt aan de verenigingen verstrekt (evenals deze 

presentatie) (actie).  

- Er is een keuzemogelijkheid tussen diverse systemen, deze keuze moet vooraf 

goed duidelijk worden gemaakt aan de spelers. 

-Clubkampioenschap: om hiervoor in aanmerking te komen moet vooraf het 

opkomstpercentage worden vastgesteld, de basis kan 80% zijn maar sommige 

verenigingen hanteren een lager percentage bijv. 60% 

-Landelijk gezien is ca 25% gestart c.q. overgegaan op het systeem van ranking, in 

ons district zijn 8 van 38 verenigingen met ranking bezig.  

-Uit de eerste ervaringen blijkt dat de opkomst trouw wat minder wordt bij ranking.  

De voorzitter bedankt Thilo voor zijn goede presentatie en vervolgens is er een 

pauze. In de evaluatie naar de pauze worden er verder geen opmerkingen gemaakt. 

 

5.Jaarverslag algemeen.  Er wordt gevraagd naar de reden van het snelle vertrek 

van de nieuwe onderwijsadviseur. De voorzitter geeft aan dat het verschil van inzicht 

over de teamaanpak van de werkzaamheden van het bestuur hieraan ten grondslag 

lag. Het verslag is akkoord.  

6.Jaarverslag DKL. Klaas Munneke geeft een korte toelichting. Spreker vraagt 

aandacht voor de teruglopende belangstelling voor de cursussen CLA en CLB. 

Spreker roept de verenigingen op om leden te enthousiasmeren voor deelname en 

de kosten van deelname geheel of deels voor eigen rekening te nemen. We zouden 

per vereniging een deelname van 2 mensen moeten kunnen regelen aldus spreker. 

Enkele verenigingen geven aan dat het examen als moeilijk wordt ervaren, het 

slagingspercentage van het laatste examen was laag. De cursussen 

spelpeilverbetering zullen zoals gebruikelijk weer worden georganiseerd, een goede 

kans voor beginnende bridgers om hun spelniveau te verbeteren.  

 

7.Financieel jaarverslag  

 Aad Noort geeft een toelichting op de stukken. Na een te kort van vorig jaar is er dit 

jaar sprake van een overschot. Er is dit seizoen vooral gekeken naar een 

verantwoorde exploitatie van de diverse cursussen. De consequentie daarvan is wel 

dat enkele cursussen vanwege gebrek aan belangstelling geen doorgang konden 

vinden. Het financiële overzicht van het 1e buskruit toernooi is beschikbaar en is 

afgesloten met een tekort van ca €4300, ten laste van het onderdeel reserve 

jubileum. De vergadering gaat hiermee akkoord. Een tikfout in de eerste regel van de 

notitie wordt aangepast: €1772 moet zijn €1777.   

8.Verslag kascommissie  

Kees van Leeuwen leest het verslag van de kascommissie bestaande uit de heren 

Fekkes en van Ommen (beiden afwezig) voor. De commissie heeft de financiële 
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bescheiden gecontroleerd en akkoord bevonden. De vergadering dechargeert 

vervolgens onder applaus de penningmeester en het bestuur.  

9.Benoeming kascontrolecommissie  

Hidde Fekkes blijft in de kascontrolecommissie. Henk Donkersloot wordt het nieuwe 

lid en Hans Zuijderwijk het nieuwe reserve lid.  

10. Commissie van Beroep: benoeming leden  

Ingestemd wordt met het voorstel om Frits Kellenbach te herbenoemen als lid van de 

Commissie van Beroep. Hij is daarvoor beschikbaar, het zal wel zijn laatste termijn 

worden.  

11.Bestuurssamenstelling 

 Reglementair aftredend is Klaas Munneke, Klaas stopt met de organisatie van 

parencompetities in het district, hij zal de organisatie van viertallen wedstrijden nog 

wel voor zijn rekening blijven nemen. Het bestuur is naarstig op zoek naar een 

opvolger helaas blijkt dat moeilijk aldus de voorzitter. Ook de andere vacatures 

onderwijsadviseur en clubadviseur zijn nog niet ingevuld. Het bestuur zal in de 

huidige samenstelling verder gaan, maar door de beperkte capaciteit zullen 

noodgedwongen soms zaken blijven liggen.  

 

12 Plannen voor verenigingsjaar 2017/2018 

De wedstrijd- en cursusactiviteiten zijn al aan de orde geweest onder punt 6 van de 

agenda. De voorgang van het beleidsplan zal in de volgende ALV aan de orde 

komen.  

13 Rondvraag.  

De voorzitter meldt dat de aanmeldingen voor de slotdrive goed zijn. Er zijn ruim 90 

aanmeldingen, de inschrijving sluit bij 120 aanmeldingen. Aanmeldingen voor de 

groep beginnende bridgers zijn welkom, we willen graag met een lijn van 12 paren 

starten.  

’s Gravenaas vraagt aandacht voor de mogelijkheid van incasso in het NBB 

rekenprogramma. De voorzitter vraagt om dit probleem op papier te zetten waarna hij 

het probleem in het landelijk overleg aan de orde zal stellen. (actie).  

Gisolf vraagt aandacht voor het vereenvoudiging van de spelregels. Vooral aan 

beginnende bridgers moeten deze spelregels en de wijze van toepassing hiervan 

duidelijk worden gemaakt. Jan van der Meulen geeft aan dat hij samen met Ton 

Verdoes ongeveer anderhalf jaar geleden een rapport heeft opgesteld over de 

toepassing van de spelregels. Een consultatie onder een aantal mensen in het 

district gaf hierbij als resultaat dat een vereenvoudiging van deze spelregels niet 

haalbaar is, maar de toepassing aan de speltafel blijft aandacht vragen. Het luidkeels 

roepen om een arbiter is niet meer van deze tijd. De aanwezigen concluderen dat dit 

onderdeel blijvend aandacht behoeft. (actie).  
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14 Sluiting 

Hans sluit om ca 12.40 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 
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