
 
 

 
 

VERSLAG  VAN DE DISTRICTSVERGADERING OP 15 NOVEMBER 2003 
 
De vergadering is gehouden in zaal Rehoboth te Berkel en Rodenrijs. 
Aanwezig: vertegenwoordigers van  
 Bleiswijkse BC, DBC, de Gehaktmolen, Monsterscore, Multi-Bridge, Nootdorpse BC, One Down 

Delft, Tuinen en Akkers, Westlandse BC,  
 De ereleden:  A. de Graaf en HH. Van Dam 
 en de bestuursleden Kellenbach (voorz.), Martel (PR), Meijer (secretaris), Wessels (DKL)  
Bericht van verhindering ontvangen van: 
 ereleden  mevr Stolk en de heer Bussemaker 
 en de verenigingen: 
 Alert, B.O.V., De Brede Lee, De Gaech, Goudsmit’91, ’s-Gravenaas, Kontrakt, De Overslag , Sweet 

Lake Bridgers,  BC Wateringen, ZBC-ZIA 
Overige afwezigen: 
 Berkel en Rodenrijs, Beter Zicht, Gisolf, Paris, Pijnackerse BC, Prometheus, Sans Stress, De Sprinter 
  
 
 (1) Opening. 
De voorzitter heet een ieder welkom, in het bijzonder de ereleden de heer de Graaf en van Dam, en opent de 
vergadering. De voorzitter constateert een toename van het aantal vertegenwoordigers ten opzichte van de vorige 
vergadering en is daar verheugd over. Hij verontschuldigt wederom onze penningmeester Joke de Lange-Hendriks 
vanwege ziekte. Er zijn geen wijzigingen voor de agenda. 
(2) Verslag ALV op 21 mei te de Lier  
De heer de Graaf merkt op dat het verslag te gehaast is gemaakt. Bij nader inzien blijkt, dat de elektronische toezending 
van de stukken soms rare afdrukken oplevert. Dat ligt aan de instellingen per pc. De secretaris zal voortaan met PDF 
files werken, waardoor dit euvel kan worden voorkomen. (actie 1).  BC Nootdorp was wel aanwezig op de vorige 
vergadering. Aan de secretaris wordt gevraagd, vanwege zijn toezegging op de vorige vergadering, om geregeld een 
nieuwsbrief rond te zenden, hetgeen hij belooft. (actie2) 
De vergadering is verder akkoord met de samenvatting. 
(3) Ingekomen stukken en mededelingen. 
- een brief van de organisatie van het Haagsche Courant toernooi, waarbij een lid van een Zoetermeerse bridgeclub 
werd uitgesloten van deelname 
- een brief van twee bridgers die werden geweigerd bij een bridgeclub in Pijnacker 
De voorzitter meldt, desgevraagd, dat het districtsbestuur vaak formeel niets kan doen, maar wel op verzoek kan 
bemiddelen in het zoeken van een oplossing, hetgeen ook af en toe geschiedt. 
- 5 klachten mbt onze website, deze is sterk verouderd qua informatie. 
De secretaris erkent dit probleem en zegt de vergadering toe, dat dit binnenkort  is opgelost. De infrastructuur van de 
website wordt gemoderniseerd en de organisatie van contentbeheer wordt verbeterd. (actie 3).  
- een brief van 2 bridgers, die zijn benadeeld in de finale-uitslag van een zomerdrive. Dit vanwege een waarschijnlijk 
incorrecte verwerking van een protest en een te vroege start van de prijsuitreiking. 
Het Bestuur is van plan kwaliteitscriteria te gaan ontwerpen om dit soort problemen te helpen voorkomen. (actie 4). 
(4) Jaarverslag seizoen 2002/2003. 
In het jaarverslag wordt melding gemaakt van de Bridgemate als welkomstpremie voor clubs die zich  aanmelden als 
nieuw NBB-lid. Dit levert een fikse discussie op. Vooral clubs die net de Bridgemate hebben aangeschaft voelen zich 
benadeeld. De vergadering vraagt aan het Bestuur zich sterk te maken bij de NBB om een centrale kortingsafspraak te 
maken met de leverancier Bridge Systems. (actie 5). 
De vergadering vraagt het jaarverslag wat overzichtelijker te maken door het toevoegen van paragraafkopjes. (actie 6). 
Men twijfelt of het jaarboekje pas zijn 13e editie heeft. Het zijn er volgens de vergadering meer geweest.. Kan er in het 
jaarverslag  een paginanummering worden toegevoegd? (actie 7). 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 



(5) Competities, opleiding, lustrumactiviteiten en overige. 
In het jaarverslag zijn vrijwel alle punten al aan de orde gekomen. Als aanvulling hierop wordt nog gemeld, dat de  
indeling van de viertallencompetitie goed is bevallen. Er wordt twijfel uitgesproken over het moeten laten doorgaan van 
de gemengde-parencompetities, vanwege te weinig deelname. 
De lustrumactiviteiten gaven een overschot op de begroting vanwege het niet doorgaan van de generatiedrive. Dit geld 
wordt ergens anders aan besteed, zie punt 11. 
 (6) Financieel jaarverslag. 
De voorzitter geeft een toelichting en wijst de vergadering op een paar kleine (tel)foutjes. Hij zegt een nieuw verslag toe 
bij verzending van de notulen van de vergadering. (actie 8). De heer van Schilt vraagt naar de hoogte van het PM 
Jeugdfonds bedrag en wat er mee gebeurt. Antwoord: Dat is ca. 2000 euro en zodra er een jeugdcommissaris is kan dit 
geld aangewend worden voor de Jeugd.  
(7) Verslag Kascommissie. 
De heer van Dam heeft namens de kascommissie de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Hij vraagt de 
vergadering om het Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 
Hetgeen met applaus geschiedt. 
(8) Benoeming nieuwe kascommissie.  
Benoemd worden de heer J. de Haan (ZBC-ZIA) en de heer G. Dingjan van Multi Bridge. Mevrouw B. Stats (Multi 
Bridge) meldt zich aan als reserve lid.  
(9) Bestuurssamenstelling. 
De heer Kellenbach wordt herbenoemd tot voorzitter voor een periode van drie jaar, evenals de heer Martel als vice-
voorzitter en PR-functionaris. De heer Wessels (DKL) geeft aan, dat hij zich volgend jaar niet meer verkiesbaar zal 
stellen. Het Bestuur gaat al op zoek naar een nieuwe DKL, zodat een kandidaat bij de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen al kan proefdraaien. (actie 9). Er is nog een vacature Jeugdcommissaris. Er wordt door de voorzitter een oproep 
gedaan om kandidaten aan te reiken (zie ook punt 11!). 
De DKL zegt naar aanleiding hiervan toe een overzicht te maken van zijn activiteiten. (actie 10).  
  
 (11) Activiteiten 
De voorzitter verzoekt de vergadering om eerst punt 11 en daarna de begroting te bespreken. 
Competities. 
De DKL zegt toe weer posters te maken en te verspreiden voor alle competities, cursussen en kaderdag. (actie 11). 
Samenwerking districten 
De contacten zijn goed, maar de samenwerking is nog beperkt en de deelname aan elkaars competities loopt nog niet 
echt. Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte informatieverstrekking aan de aangeslotenen. Via Email en 
publicaties op onze website kan hier een verbetering worden bereikt. De secretaris zegt toe hier actie te nemen. (actie 
12).   
Jeugdcommissaris 
De heer van Schilt meldt zich aan voor de functie van Jeugdcommissaris. De vergadering en het Bestuur zijn zeer 
verheugd. De heer van Schilt zal volgend jaar formeel worden benoemd, maar gaat nu al direct deelnemen aan de 
bestuursactiviteiten. 
Stepbridge 
De heer van Schilt oppert het idee om een Jeugdafdeling op Stepbridge op te zetten. De voorzitter neemt dit mee naar 
de Bondsraad. (actie 13). 
Spelpeilverbetering 
Er wordt melding gemaakt van de BridgeBalie, een advies- en opleidingsinitiatief van de NBB met beperkte 
subsidiemogelijkheid. (Zie ook de website van de NBB). De heer Martel heeft het idee gelanceerd om op districtniveau 
spelpeilverbeterings-cursussen  te gaan organiseren. De vergadering is positief. De heer Martel wordt verzocht e.e.a. uit 
te werken. (actie 14). In de begroting wordt het overschot Lustrum, zijnde 1400 euro, toegevoegd aan dit initiatief. 
Bridge op TV (West) 
De voorzitter maakt melding van een initiatief van het district Leiden en TV West om Bridge op TV te gaan uitzenden 
in de middaguren. De voorzitter vraagt de vergadering om commentaar. De commentaren/vragen zijn: 

- waarom niet landelijk? 
- tijdstip in de middag zeer twijfelachtig 
- wordt dit vanuit de bridge of vanuit de sponsoren/TV West bestuurd? Is het initiatief qua (bridge) motieven 

wel zuiver? Gaat het om ledenwerving of sponsor zendtijd vulling? 
- waarom (ook) niet via internet? 
- gaan ze gebruik maken van het AVRO materiaal of juist niet? 
- twijfel of AVRO materiaal nog wel passend is 
- is er opvang bij de clubs aanwezig? 

Kaderdag 
We zoeken naar een zinvolle invulling van de Kaderdag. Het idee wordt geopperd om iets te doen aan “Kwaliteit van de 
organisatie van clubavonden en toernooien”. Het bestuur neemt dit mee. (actie 15).  



 
(10) Begroting 
De begroting wordt goedgekeurd onder toevoeging van 1400 euro aan de activiteit Spelpeilverbetering en onttrekking 
van dat bedrag aan de reserve t.b.v. lustrumactiviteiten. 
 
(12) Voorbespreking Algemene Vergadering NBB op 13 december 2003 
De vergadering uit een aantal ideeën en kritische opmerkingen betreffende de contributieverhoging: 

- kan er niet op personeelskosten bezuinigd worden? 
- eerst kosten snijden voordat de contributie wordt verhoogd 
- besparen op bridgeblad: aantal verschijningen terugschroeven 
- besparen op portikosten, maar meer email gebruiken 

De voorzitter neemt de opmerkingen mee naar de vergadering. (actie 16). 
 
(13) Rondvraag 
Nootdorpse BC vraagt om vrijstelling van betaling van Meesterpunten als de opbrengst van een bridgetoernooi naar een 
goed doel gaat. De voorzitter neemt dit mee. (actie 17).  
Hoe gaat het met de Lotto Loterij (vraag van BC de Gaech).  Alleen Berkel en Rodenrijs doet hier aan mee en daar 
loopt het geweldig. 
Zijn er cursussen op het gebied van training bestuursleden? (ODD). Volgens de heer Martel verzorgt het NOC/NSF die 
trainingen. Zoeken we uit. (actie 18). 
De heer de Graaf vraagt of het Bestuur iets heeft gedaan aan de open dagen van de TU Delft? Antwoord: neen. Het 
bestuur belooft beterschap. (actie 19). 
Tuinen en Akkers vraagt om promotiemateriaal voor de parencompetities. De DKL maakt posters. 
ZBC-ZIA komt met het idee om de gemengde-parencompetitie op een zaterdag te verspelen. Wordt meegenomen. 
(actie 20).  
De voorzitter wil in een volgende vergadering een andere opzet van het jaarboekje bespreken, waarbij een algemeen 
deel eventueel kan worden meegestuurd met het bondsblad en een viertallen-deel in kleinere oplage later wordt 
verspreid.  (actie 21). 
 
 
De datum van de volgende ALV moet nog vastgesteld worden. Dat gebeurt op de bestuursvergadering van 17 december 
a.s. Er wordt goed rekening gehouden met de toernooikalender (actie 22).  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun zeer positieve bijdrage en sluit de vergadering. 

 



 
Actiepunten 
 
Nr Datum 

afspraak 
Streef-
datum 

Actie Wie Status 

1 15/11/03  Verslagen als  PDF files rondzenden secr.  

2 15/11/03  Maandelijks een berichtgeving rondzenden  secr.  

3 15/11/03  De infrastructuur van de website is verouderd en de 
organisatie van content beheer moet worden verbeterd 

secr.  

4 15/11/03  Kwaliteitscriteria ontwerpen voor toernooien  secr.  

5 15/11/03  Centrale kortingsafspraak te maken met de leverancier 
Bridge Systems 

voorz.  

6 15/11/03  Jaarverslag wat overzichtelijker te maken door het 
toevoegen van paragraaf kopjes 

secr.  

7 15/11/03  Kan er een paginanummering aan het jaarverslag 
worden toegevoegd 

secr.  

8 15/11/03  Hij zegt een nieuw financieel verslag toe bij verzending 
van het verslag 

voorz.  

9 15/11/03  Vacature DKL, penningmeester  voorz.  

10 15/11/03  DKL zegt naar aanleiding hiervan toe een overzicht te 
maken van zijn activiteiten 

DKL  

11 15/11/03  Posters  maken en  verspreiden voor alle competities, 
cursussen en kaderdag 

DKL  

12 15/11/03  Verbetering informatieverstrekking aangrenzende 
districten  via Email en publicaties op onze website  

secr.  

13 15/11/03  Jeugdafdeling op Stepbridge opzetten voorz.  

14 15/11/03  Op district niveau spelpeilverbeterings-cursussen  te 
gaan opzetten 

pr.  

15 15/11/03  Kaderdag. Het idee wordt geopperd om iets te doen aan 
“Kwaliteit van de organisatie van clubavonden en 
toernooien" 

DKL  

16 15/11/03  Aantal ideeën en kritische opmerkingen betreffende de 
contributieverhoging meenemen naar NBB 

voorz.  

17 15/11/03  Vijstelling van betaling van Meesterpunten als de 
opbrengst voor een goed doel is 

voorz.  

18 15/11/03  Verzorgt het NOC/NSF  kadertrainingen. pr.  

19 15/11/03  Aandacht voor open dagen van de TU Delft voorz.  

20 15/11/03  Gemengd paren op een zaterdag te verspelen. DKL  

21 15/11/03  Jaarboekje structureel wijzigen, evt. meesturen met 
bondsblad 

voorz.  

22 15/11/03  Datum van de volgende ALV  secr.  
 
Voorz. : Frits Kellenbach 
Secr : Eef Meijer 
DKL : Jan-Wierts Wessels 
PR : Gerard Martel 
JC : Jos van Schilt 
 


