Verslag Algemene Ledenvergadering Nederlandse Bridge Bond
d.d. 4 november 2017 te Zwolle
Aanwezig
Vertegenwoordigers bridgeverenigingen: zie bijlage.
Vertegenwoordigers districten: zie bijlage.
Leden Bondsbestuur: Koos Vrieze (voorzitter), Petra van Wingerden-Boers (vicevoorzitter), Rob van
Leeuwen (aftredend penningmeester), Marten La Haye (beoogd penningmeester), Jan Stavast en
Theo van Munnen. Afwezig (m.b.): Jeroen Bruggeman en Alexandra Ouwejan.
Secretaris: Gijs van der Scheer.
Ereleden: Laurens Hoedemaker (tevens voorzitter Adviesraad), Ton Kooijman en Armand Trippaers.
Leden van Verdienste: Driek Bronsgeest-Schoute, Barbara van Dijk-Hage, Ed Franken, Harry van de
Peppel, Pim Vaders en Kees Tammens.
Overige genodigden: Wieb Brouwer (ambassadeur, Gouden Hartenspeld), Carla van Rooijen
(voorzitter Commissie Jeugdbridge), Caroline van der Esch, Dick Rövekamp (Adviesraad) en Anneke
Simons (beoogd voorzitter Adviesraad), Hans van Woerden (voorzitter Commissie Leraren Opleiding),
Hans van Tilburg (voorzitter Financiële Commissie) en Ton Willems (Financiële Commissie).
Afwezig
Met bericht van verhindering afwezige clubs en districten: zie bijlage.
Afwezig met bericht van verhindering: Frans Appels, Rosalind Hengeveld (voorzitter Spelersraad),
Anton Maas, Ruud Ruijg, Folkert Schukken, Hans Reijn en Michel Jansma (Adviesraad), Rik Suyver
(beoogd lid Adviesraad) en Bep Vriend.

1.

Opening

De voorzitter, Koos Vrieze, opent de vergadering en heet alle aanwezige vertegenwoordigers van
clubbesturen van harte welkom, daarnaast in het bijzonder de aanwezige Ereleden, Leden van
Verdienste en verder de voorzitter van het district Drenthe, Hans Hoek, in verband met de uitreiking
van de Hunebedtrofee en verder alle andere genodigden.
De voorzitter merkt op dat de BridgeBond vandaag te gast is in het district IJsselstreek en dankt
voorzitter Wieb Brouwer, de overige aanwezige districtsbestuursleden Rob de Lange, Henk Jansen,
Peter Rado en Jan Hendrikse (afwezig zijn Marianne Suurmeijer-Wessel en Gejo Peet) voor de
gastvrijheid.
In het afgelopen jaar zijn verschillende personen ons ontvallen. De voorzitter noemt in het bijzonder
Paul Michielsen († 11 januari 2017). Hij was van 2007-2010 lid van het Bondsbestuur en onder meer
voorzitter van de Commissie Seniorenbridge. En verder Jons van der Mars († 8 juli 2017), lid van het
Bondsbestuur van 2008 tot en met 2014. In 2012 werd hij gekozen als voorzitter van de BridgeBond.
In 2014 nam hij om persoonlijke redenen afscheid van het Bondsbestuur.
De voorzitter vraagt de aanwezigen te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen die het woord willen voeren, bij een microfoon te komen staan
en om duidelijk hun naam en clubnaam te melden. Het geluid van de vergadering wordt opgenomen in
verband met het verslag.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

Voor dit agendaonderdeel geeft de voorzitter het woord aan de secretaris, Gijs van der Scheer.
De secretaris zegt dat er dit jaar geen vragen zijn binnengekomen, behalve een brief van B.C. De
Slempers over de contributiestaffel. De beantwoording van de vragen in deze brief is meegenomen in
het evaluatierapport Contributiewijziging dat geagendeerd staat bij punt 10.
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Met betrekking tot de mededelingen meldt de secretaris voorts dat er na agendapunt 8 een
intermezzo zal zijn voor de twee onderscheidingen die uitgereikt zullen worden: de Hunebedtrofee en
de Hans Kreijns Award.
3.

Verslag van de ALV d.d. 5 november 2016

De voorzitter zegt dat de bijlage het verslag betreft van het jaarcongres van vorig jaar in
Noordwijkerhout. In het verslag staan geen bijzondere acties genoteerd buiten het bestuursbeleid
waarover hij de aanwezigen apart moet rapporteren.
De voorzitter informeert of er tekstuele opmerkingen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag
zijn. Omdat deze er niet zijn, wordt het verslag door de vergadering vastgesteld onder dankzegging
aan de opsteller.
4.

Verslag van de Financiële Commissie 2016

De voorzitter geeft aan dat de Financiële Commissie één van de vier commissies is, die is ingesteld
door de Algemene Ledenvergadering en haar werk onafhankelijk van het Bondsbestuur doet. De
commissie volgt de financiële ontwikkeling van de bond, overlegt periodiek met de penningmeester en
de directie van het bondsbureau en doet verslag aan de Algemene Ledenvergadering. De Financiële
Commissie kijkt ook naar de begroting en heeft dus ook naar de nieuwe contributiestructuur gekeken.
De voorzitter nodigt Hans van Tilburg (voorzitter Financiële Commissie) uit om over 2016 verslag te
doen.
Geachte leden, geacht Bondsbestuur,
De Financiële Commissie (FC) heeft over het jaar 2016 conform haar taakopdracht het financiële
beleid van het Bondsbestuur gecontroleerd. Hiervoor heeft zij de jaarrekeningen van de NBB en van
haar dochtermaatschappijen beoordeeld en deze stukken besproken met de penningmeester, de
administrateur en de directeur van het bondsbureau. De jaarrekening 2016 van de vereniging NBB is
van een accountantsverklaring voorzien. De voorzitter van de FC is aanwezig geweest bij het
afrondend overleg van penningmeester en directie met de accountant over de accountantscontrole
van de jaarrekening van de NBB over 2016.
De FC is tevreden over het gevoerde overleg en de gegeven informatie. Zij stemt in met de weergave
van de resultaten van het gevoerde financiële beleid in de jaarrekeningen over 2016. Op grond
hiervan stelt de FC voor om aan het Bondsbestuur in het algemeen en de penningmeester in het
bijzonder over 2016 decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De FC hecht eraan in deze vergadering haar dank uit te spreken voor haar samenwerking in de
afgelopen jaren met de vertrekkende penningmeester. Rob van Leeuwen heeft ertoe bijgedragen dat
er meer transparantie is ontstaan in de financiële verantwoording van het Bondsbestuur aan de ALV.
Tevens wil de FC Daniëlle Allard bedanken voor haar inbreng in de FC. Helaas ziet zij zich
genoodzaakt haar lidmaatschap van de FC te beeïndigen, geschrokken als zij is van het hartinfarct
dat zij dit voorjaar heeft gehad. We hebben begrip voor haar besluit en wensen haar een voorspoedig
herstel toe. Inmiddels is de opvolgingsprocedure doorlopen en een kandidaat voorgedragen aan het
Bondsbestuur. (Hans van Tilburg vraagt Gerard van de Ven om op te staan.)
Ook is een uiting van waardering op zijn plaats voor de penningmeester en het bondsbureau als het
gaat om de werkzaamheden met betrekking tot het ombouwen van de contributiestructuur en de
weergave daarvan in de geschetste financiële vooruitzichten voor de komende jaren. Deze zijn
gedetailleerd begroot en geven bij de gehanteerde aannamen vertrouwen in de toekomst. Wij wensen
de nieuwe penningmeester Marten La Haye veel succes met zijn werkzaamheden en hopen op een
prettige samenwerking. Dank u voor uw aandacht.
Hans van Tilburg, 4 november 2017,
namens de door de ALV benoemde Financiële Commissie
De voorzitter dankt Hans van Tilburg en de overige leden voor het werk en het verslag. Vanuit de zaal
zijn er geen vragen over het verslag van de Financiële Commissie.
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5.

Jaarverslag 2016

Sportief Jaarverslag 2016
De voorzitter merkt op dat het Sportief Jaarverslag een reflectie is van alle activiteiten die door al die
vrijwilligers in het land ten behoeve van bridge worden uitgevoerd. Het is altijd indrukwekkend om te
zien hoeveel er in zo’n grote vrijwilligersorganisatie als de BridgeBond gebeurt.
Omdat er geen opmerkingen zijn, wordt onder dankzegging aan allen die zich hebben ingespannen,
het Sportief Jaarverslag 2016 door de vergadering vastgesteld.
Financieel Jaarverslag 2016
De in het Sportief Jaarverslag 2016 verrichte activiteiten vertalen zich ook altijd in cijfers. De voorzitter
vraagt of de penningmeester, Rob van Leeuwen, nog behoefte heeft aan een verdere toelichting op
het Financieel Jaarverslag 2016.
Gelet ook op de aanhoudend noodzakelijke investeringen in Automatisering stelt de penningmeester
de vergadering voor het batig saldo over 2016 (€ 42.000,=) aan te wenden voor toevoeging aan de
bestemmingsreserve automatiseringskosten. De vergadering heeft hierover geen vragen en gaat hier
unaniem mee akkoord.
Omdat er verder geen opmerkingen uit de zaal komen, concludeert de voorzitter met dank aan de
Financiële Commissie, dat de Algemene Ledenvergadering dit deel van het verslag goedkeurt en
vaststelt, waarbij het Bondsbestuur decharge krijgt voor het gevoerde beleid in 2016.
6.

Verslag Adviesraad

Nadat onder agendapunt 4 de Financiële Commissie, een ALV-commissie die toeziet op de financiën
aan bod is geweest, is het het genoegen van de voorzitter hier nog een andere commissie van de
Algemene Vergadering aan het woord te laten. Dit is geen toezichthoudende commissie, maar daarom
niet minder belangrijk: de Adviesraad dient het Bondsbestuur - gevraagd en ongevraagd - van advies.
De voorzitter nodigt Laurens Hoedemaker, voorzitter van de Adviesraad, uit om de vergadering over
de huidige zienswijze van de commissie kort bij te praten.
Beste liefhebbers van bridge,
Het overleg van de Adviesraad met het Bondsbestuur werd vorig jaar beheerst door discussies over
het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Na uw goedkeuring van het plan en aan de daaraan verbonden
wijziging van de contributiesystematiek leek er een rustige tijd aangebroken. Maar dat is toch schijn.
Het bondsbureau had zijn handen meer dan vol aan de invoering van de nieuwe
contributiesystematiek en het Bondsbestuur had naast lopende zaken toch best nog enkele langetermijnuitdagingen op zijn agenda staan.
Het Bondsbestuur heeft de uitwerking van het Beleidsplan ‘Kom erbij’ in het jaarplan voor 2018 aan de
Adviesraad voorgelegd. De raad was zeer positief, maar constateert dat de plannen – zoals bijna
gebruikelijk - een inspanning vergen die met de omvang van het bondsbureau nauwelijks zijn te
realiseren. Sluit dus niet uit dat er in de loop van 2018 keuzes aangescherpt zullen moeten worden.
In het afgelopen jaar kwam de Adviesraad twee maal bijeen. Drie terugkerende onderwerpen wil ik bij
deze gelegenheid onder uw aandacht brengen. Dat zijn (1) het taboe dat rust op contributieverhoging,
(2) de ambitie om bridge op de agenda van de lokale overheid te krijgen en (3) de
toekomstbestendigheid van het NBB-Rekenprogramma en de Uitslagenservice.
Demografische ontwikkelingen laten zien dat we alle zeilen moeten bijzetten om het ledental op peil te
houden. De vraag is of we in geval van krimp zouden willen inleveren op de dienstverlening van de
Bond. Het standpunt van de Adviesraad is een duidelijk ‘neen’, dat zouden we niet moeten willen. Ook
de traditionele sportfinanciering via NOC*NSF zal minder worden. Financiering vanuit overheid en
loterij-gelden nemen niet alleen trendmatig af, maar lijken in toenemende mate meer gericht te worden
op aspecten van sport die steeds verder af staan van de sportbeoefening zelf (zoals bijvoorbeeld de
aandacht voor antidopingbeleid). Wij - de BridgeBond - moeten erop voorbereid zijn dat we mogelijk
met minder leden, maar zeker met minder financiering continuïteit kunnen waarborgen. Het kan niet
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anders dan dat we dat zelf opbrengen. Jaren achtereen hebben we onszelf gelukkig geprezen als we
de contributieverhoging konden beperken. Er leek in het verleden geen hoger doel voor
penningmeesters dan om de ALV voor te kunnen stellen de contributie niet te wijzigen. We moeten
realist zijn, dat is niet vol te houden. Wij zijn dan ook blij dat het Bondsbestuur ons informeerde dat de
Financiële Commissie deze zienswijze van de Adviesraad deelt.
Bridge op de agenda van de lokale overheid. Wij vinden het jammer dat de BridgeBond nog steeds op
landelijk niveau geen opvolging heeft kunnen geven aan ‘Denken en Doen’ en dit aan ‘toevallige’
initiatieven in het land heeft moeten overlaten. Op een aantal plaatsen heeft dit zeker tot succes
geleid, maar brede mobilisatie van het kader heeft niet plaatsgevonden. Het nieuwe streven van de
BridgeBond om op lokaal politiek niveau bridge over te hevelen van het domein sport naar het domein
welzijn heeft de volle steun van de Adviesraad. Maar ook hier dreigen door het gebrek aan opvolging
kansen gemist te worden. Enthousiasmeren van het kader blijft een uitdaging de komende jaren.
Het derde punt dat ik onder uw aandacht wil brengen wordt gevormd door het NBB-Rekenprogramma
en de Uitslagenservice. Naast het bridgeblad zijn het Rekenprogramma en de Uitslagenservice bij
uitstek de bindende elementen van de bond en een belangrijk argument van clubs om zich aan te
sluiten. Meerdere malen heeft de BridgeBond en in casu de bondsdirecteur, hier complimenten voor
ontvangen. De zakelijke grondslag is echter onvoldoende toekomstbestendig en vereist handelen.
Een combinatie van gelijkgestelde en tegengestelde belangen van ontwikkelaars en gebruikers maakt
dit een lastig dossier, waarbij de Adviesraad alle waardering heeft voor de zorgvuldige handelwijze die
de Bondsvoorzitter kiest om met de ontwikkelaar tot een nieuw partnerschap te komen.
Naast eerder genoemde onderwerpen wil ik toch ook even stilstaan bij een ander terugkerend
onderwerp dat mij na het hart ligt: de rol en positie van districten. Wij waarderen het dat het
Bondsbestuur dit onderwerp – mede op ons aandringen - in zijn vergadering met districtsvoorzitters
aan de orde heeft gesteld en wij kijken uit naar het vervolgtraject.
Wij nemen vandaag afscheid van Koen Breedveld als ‘buitenlid van de Adviesraad’. Koen heeft per
1 september zijn functie als directeur van het Pim Mulier Instituut, het sociaalwetenschappelijk
onderzoeksinstituut op het gebied van sportontwikkeling, neergelegd. De inbreng van buitenstaanders
die een brede kijk hebben op sportontwikkeling in Nederland is van onschatbare waarde en ik denk
dat wij in Agnes Elling, ook verbonden aan dit instituut, een goede kandidaat-opvolger hebben. Ten
slotte wil ik kort stilstaan bij mijn eigen terugtreden uit de Adviesraad. Ik ben tot de conclusie gekomen
dat na mijn vierjarig voorzitterschap de tijd rijp is voor opvolging. Ik draag de bond een warm hart toe,
dat moge duidelijk zijn na 35 jaar actief te zijn geweest binnen de bond, maar ik vind zelf dat het goed
is dat een nieuwe voorzitter van de Adviesraad met een frisse blik en nieuw elan de problematiek van
de BridgeBond benadert. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat een coryfee als Anneke Simons, met
relevante ervaring binnen en buiten de BridgeBond, zich kandidaat heeft willen stellen om het stokje
over te nemen. Ik heb het met plezier gedaan. Ik dank mijn collega’s Anneke, Michel, Hans, Koen,
Dick en Caroline voor de plezierige samenwerking, maar ik vind het tijd om plaats te maken. Ik wens
de Adviesraad in de nieuwe samenstelling toe dat zij een waardevol klankbord voor bestuur en
directie van de bond zal zijn.
Laurens Hoedemaker, voorzitter Adviesraad
4 november 2017
De voorzitter dankt Laurens Hoedemaker voor het verslag van de Adviesraad en vraagt hem nog even
te blijven staan. Het afscheid als voorzitter van de Adviesraad wil het Bondsbestuur niet zomaar
voorbij laten gaan. Helaas is het niet mogelijk om hem het Erelidmaatschap te verlenen voor zijn
verdiensten gedurende al die jaren, want het Erelidmaatschap is hem al toegekend bij zijn afscheid als
voorzitter van het Bondsbestuur. Met het aftreden als voorzitter van de Adviesraad komt een einde
aan een lange periode waarin Laurens Hoedemaker actief is geweest: in de jaren 80 begonnen als
districtsvoorzitter van Delft en daarna van Rotterdam e.o. In 1992 lid geworden van het Bondsbestuur
en van 1994 tot 2001 was hij voorzitter van de BridgeBond. In deze periode is hij er in geslaagd om
het Bondsbestuur professioneel vorm te geven. De Olympiade in Maastricht in 2000 is onder zijn
bezielende leiding een groot succes geworden. In 2013 benoemd als eerste voorzitter van de
Adviesraad en nu aftredend. De voorzitter bedankt Laurens Hoedemaker met een bos bloemen
namens het Bondsbestuur voor zijn gestructureerde manier van werken en de duidelijke en essentiële
adviezen die het Bondsbestuur vaak tot nadenken hebben gedwongen.
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7.

Bestuursbeleid

Aan de hand van een PowerPointpresentatie neemt de voorzitter de aanwezigen mee in de
activiteiten die het afgelopen jaar uitvoering hebben plaatsgevonden in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan “Kom Erbij”.
De belangrijkste punten uit de presentatie:
-

Toegankelijkheid van de clubs (plezier op de club) en toegankelijkheid bridgespel. De nieuwe,
frisse slogan van de BridgeBond “Voor de spelers. Voor de sport.” zal voortaan gebruikt worden.
Toegankelijkheid voor de clubs via:
• Nieuwe lidmaatschapsstructuur. Deze zal de komende maanden verder worden vormgegeven.
• Invoering proeflidmaatschap (3 maanden gratis).
• Keten: van cursus tot lidmaatschap van de club. Ondersteunen van gehele proces.
• Welzijnsmanifest voor ouderen. Sociaal netwerk: bridge als bijzondere vorm van ouderenzorg.
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018: lobbyen als club bij gemeentebestuur!
Toegankelijkheid bridgespel via:
• Bridge leren: de BridgeBond heeft de keuze gemaakt voor een standaardsysteem. Iedereen
leert hetzelfde systeem met het positieve gevolg dat het gemakkelijk is om te integreren in een
club. Vanaf september 2018 zal er een nieuw bridgeleerboek beschikbaar zijn: Standaard Hoog
(auteurs: Jacques Barendregt en Koos Vrieze). Cursisten leren in een lager tempo het
bridgespel. De royalty’s van Koos Vrieze komen ten goede aan het Jeugdfonds van de
BridgeBond. Een klankbordgroep, bestaande uit vooral bridgedocenten, begeleidt het
totstandkomingsproces van het nieuwe leerboek.

-

Districten: de districten hebben binnen de bondsorganisatie een scharnierpositie. Op beleidsniveau
fungeren de districten als doorgeefluik naar de verenigingen. Na 2010 (wijziging ledenstructuur
BridgeBond) voelen de districten zich buiten spel gezet. Via het halfjaarlijkse voorzittersoverleg is
dit enigszins gerepareerd. Er moet echter meer gedaan worden. Het Bondsbestuur zegt toe een
werkgroep in te stellen die moet gaan kijken naar de positie en taken van de districten. Ook de
bestaande retributieregels zullen hierbij meegenomen worden. Als het lukt zal mogelijk een advies
van deze werkgroep beschikbaar zijn in de ALV van 2018.

-

Jeugd: in oktober heeft het Bondsbestuur besloten om ten aanzien van de toekomst van bridge
een tweesporenbeleid te gaan volgen:
1. verder gaan met de werving van nieuwe leden in de leeftijdscategorie 60+.
2. Investeren in/inzetten op jeugd. Er zal mankracht en energie beschikbaar worden gesteld om
jeugd voor bridge te interesseren, ook al zullen de investeringen niet kostendekkend zijn. Er zal
altijd sprake moeten zijn van een continue afweging tussen investeringen en resultaten. De
contouren van deze initiatieven zullen onder agendapunt 8 Jeugdactiviteiten worden toegelicht
door de voorzitter van de Commissie Jeugdbridge, Carla van Rooijen.

De presentatie van de voorzitter geeft aanleiding tot vragen en opmerkingen.
Henk Hoogstraten (B.C. Teletroef): hulde voor alle initiatieven. Een nieuw leerboek ziet hij echter niet
zitten. De voorzitter antwoordt dat de BridgeBond de keuze heeft gemaakt voor één systeem. Hij
verwacht dat dit systeem aansluit bij de behoefte van de groep personen van 60+ die moeite heeft met
het tempo van de bestaande bridgeleermethoden.
Ton Harte (Bridgeclub De IJssel): hij is zeer verheugd over de extra aandacht voor jeugd. Hij vraagt
zich alleen af waarom de contributie voor jeugdleden in het contributievoorstel ook verhoogd is. Z.i.
moet de drempel zo laag mogelijk zijn. Hij geeft het voorbeeld dat bij het voetbal in de
leeftijdscategorie 12 -18 jaar, jeugdscheidsrechters maar 1 euro contributie betalen. De voorzitter zegt
dat het door NOC*NSF geadviseerde minimum contributiebedrag voor jeugdleden door de
BridgeBond is overgenomen.
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8.

Jeugdactiviteiten

De voorzitter nodigt Carla van Rooijen, voorzitter Commissie Jeugdbridge, uit naar voren te komen om
te vertellen over de jeugdactiviteiten.
Carla van Rooijen schetst de contouren van het nieuwe jeugdbeleidsplan. Dit is er nog niet. Er wordt
gewerkt aan een toekomstvisie waarbij vooral de werving van jeugd centraal staat. Van alle NBBleden is slechts 0,25% jeugdlid. Wat haar betreft ligt de focus op het houden van centrale
jeugdtrainingen, uitbreiden van jeugdcircuit, het continueren van het jeugdbridgekamp en het
stimuleren van bridge via een pilot op middelbare scholen (pupillen/aspiranten tot 20 jaar). De
gedachte is om op het bondsbureau een coördinator jeugdbridge te hebben die contact heeft met
scholen. Scholen bereid vinden om met bridge aan de gang te gaan is lastig en tijdrovend, maar wel
mogelijk. Deze professional zal zich met deze “acquisitie” bezig moeten houden. Hierbij kan
samenwerking worden gezocht met districten en clubs (in de buurt van scholen). De pilot zou 2-3 jaar
moeten duren. Het beleidsplan is hiervoor het begin. Een volgende stap is het werven van studenten
voor studentenbridge.
Driek Bronsgeest-Schoute (Passageclub Bridgen met Plezier) vraagt hoe het zit met minibridge. Wat
is de stand van zaken. Carla van Rooijen antwoordt dat minibridge vanuit het bondsbureau al lange
tijd wordt ondersteund. Hierbij wordt een beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers. En het blijft lastig
om die te vinden. Hieraan zal in het beleidsplan ook de nodige aandacht worden gegeven.
Caroline van der Esch en zoon Coen (district Rotterdam e.o.) willen graag weten waarom er niets
gezegd wordt over bridgeles/jeugdbridge op basisscholen? Wordt hieraan aandacht besteed in het
nieuwe beleidsplan? Caroline van der Esch vertelt dat zij zelf bridgles geeft als vrijwilliger op een
basisschool met plusgroepen aan kinderen vanaf groep 6. Carla van Rooijen antwoordt dat er
verschillende ervaringen zijn met jeugdbridge op basisscholen. Het komt zeker terug in het
beleidsplan. Uitgezocht zal worden welke verschillende ervaringen er zijn en wat de mogelijkheden
zijn.
Gerard Loeber (Rookvrije B.C. Open Kaart) vraagt naar de doorlooptijd van de verschillende
opgesomde activiteiten. Waarom wordt er gewacht met het opstarten van het ene initiatief totdat de
andere afgerond zijn. Carla van Rooijen zegt dat het complexe activiteiten zijn en totaal verschillend.
Er is op dit moment ook gewoon niet voldoende mankracht. De Commissie Jeugdbridge bestaat uit
vrijwilligers.
Frans Lausberg (district Friesland) zegt dat hij uit ervaring (geeft les op middelbare school 13-15jarigen) weet dat het lastig is om in het lesrooster op middelbare scholen ruimte te vinden voor extra
lessen zoals bijvoorbeeld bridge. Buiten het lesrooster om is het sowieso lastig om die
leeftijdscategorie bij elkaar te krijgen. Een oplossing is wellicht om bridgende grootouders of ouders er
bij te betrekken. Carla van Rooijen antwoordt dat het zeker de bedoeling is om (groot)ouders te
stimuleren om mee te helpen. Haar ervaring is dat het wel per school kan verschillen of er binnen een
lesrooster mogelijkheden zijn. Het wordt dus maatwerk (per school).
Omdat er verder geen vragen zijn, dankt de voorzitter Carla van Rooijen voor haar bijdrage. Het
Bondsbestuur realiseert zich dat er veel zaken zijn die opgepakt moeten worden. Vanuit het te voeren
tweesporenbeleid zal er veel aandacht zijn om dit op te lossen.

Intermezzo
Hunebedtrofee
De voorzitter vertelt dat het een diep gewortelde traditie is dat hij samen met de voorzitter van het
district Drenthe op deze vergadering de Hunebedtrofee uitreikt. Deze trofee is een wisseltrofee. De
voorzitter nodigt de voorzitter van district Drenthe, Hans Hoek, die dit jaar de trofee zal uitreiken, uit
om naar voren te komen.
Hans Hoek zegt dat het bij de Hunebedtrofee gaat om een opmerkelijke prestatie die de bridgesport
bevordert. Dit jaar is de keus gevallen op een belangrijke ontwikkeling die onze clubavonden leuker
maakt. Lange tijd is de betreffende persoon een roepende in de woestijn geweest, maar ondanks alle
opstartproblemen merken we dat de NBB-Clubranking aan een snelle opmars bezig is. Op dit moment
maken daar al circa 250 clubs gebruik van. De geestelijk vader van dit product en de man die bijna
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onvermoeibaar zijn steun geeft om hiervan een succes te maken, krijgt de Hunebedtrofee 2017: Thilo
Kielmann. Hans Hoek vraagt Thilo Kielmann naar voren te komen om de wisselprijs (en een kleine
Hunebed om te behouden) en de bloemen in ontvangst te nemen.
Hans Kreijns Award
De voorzitter zegt dat de Hans Kreijns Award is ingesteld voor de sportiefste speler van het afgelopen
jaar. Dit jaar is er een bijzonderheid omdat de beoogd prijswinnaar niet op dit bridgecongres aanwezig
is. Daarom is met de voorzitter van de commissie, Hanneke Kreijns, afgesproken dat de prijs later
deze maand zal worden uitgereikt en dat de naam van de winnaar of winnares nog geheim blijft. De
prijs wordt dus helaas niet vandaag uitgereikt.
De voorzitter roept alle aanwezigen op aan de commissie kandidaten voor te dragen voor komend
jaar. Het is leuk als er veel aanvragen binnenkomen.

Einde Intermezzo
9.

Voorstel (her)benoemingen organen NBB

Alvorens over te gaan tot het agendapunt Benoemingen merkt de voorzitter op dat de bond afhankelijk
is en blijft van vrijwilligers. Het Bondsbestuur is altijd ongelofelijk blij om te zien dat er zoveel mensen
zijn die bereid zijn om hun deskundigheid voor bridge in Nederland in te zetten, waaronder de
clubbestuurders die in de zaal aanwezig zijn.
A. Financiële Commissie
De voorzitter zegt dat Daniëlle Allard zich gedurende dit jaar wegens gezondheidsredenen uit de
commissie heeft teruggetrokken. Daarnaast is aftredend maar herkiesbaar Hans Suerink (niet
aanwezig). Hij is tegenwoordig ook secretaris van district Rotterdam. Fijn dat hij weer voor een
periode van drie jaar in de Financiële Commissie actief wil zijn. Het Bondsbestuur stelt voor om Hans
Suerink te herbenoemen voor een periode van drie jaar als lid van de Financiële Commissie. De
Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met deze herbenoeming.
Om in de vacature die door het vertrek van Daniëlle Allard is ontstaan te voorzien, stelt het
Bondsbestuur voor de heer Gerard van de Ven (aanwezig) te benoemen als nieuw lid in de FC voor
een periode van drie jaar. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met deze benoeming.
B. Straf- en Tuchtcommissie
De voorzitter stelt dat veiligheid in de sport een groot issue is en dat het tuchtrecht daarbij een
belangrijke bouwsteen is om ongewenst gedrag tegen te gaan. De Straf- en Tuchtcommissie is in de
afgelopen jaren wat uitgedund en in goed overleg met de voorzitter van de commissie wil het
Bondsbestuur de commissie weer op sterkt brengen.
Aftredend maar herkiesbaar is Marja Noorman (niet aanwezig), die als voorzitter van de Commissie
optreedt. Het Bondsbestuur waardeert het zeer dat ze weer door wil gaan. De Algemene Vergadering
stemt unaniem in met deze herbenoeming.
Voorts stelt het Bondsbestuur de Algemene Ledenvergadering voor om Adry Janmaat-Uijtewaal en
Eddie de Vries (beiden aanwezig) te benoemen als nieuwe leden van de Straf- en Tuchtcommissie
voor een periode van drie jaar. De Algemene Vergadering stemt unaniem in met deze benoemingen.
C. Commissie van Beroep
De voorzitter vertelt dat aftredend en her te benoemen zijn voor weer drie jaar: Peter Bender en
Matthieu Verhoeven (beiden niet aanwezig). Fijn dat ze door willen gaan. Het Bondsbestuur stelt de
Algemene Ledenvergadering voor om her te benoemen Peter Bender en Matthieu Verhoeven voor
een periode van 3 jaar. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met deze herbenoemingen.
Binnen de commissie is vorig jaar in goed overleg de vacature - ontstaan door het aftreden van Cees
Varkensvisser - niet ingevuld. Omdat bekend is dat volgend jaar nog twee zittende leden uit de
commissie aftreden en zich niet herkiesbaar stellen, is in overleg met de commissie besloten drie
nieuwe leden te benoemen zodat zij tijd krijgen zich in te werken.
Het Bondsbestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om als nieuwe leden aan de commissie
toe te voegen de heren Melle Bakker (aanwezig), Ad van ’t Hoenderdal en Rik Suyer (beiden niet
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aanwezig) voor een periode van drie jaar. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de
benoemingen.
D. Adviesraad
De voorzitter vertelt dat op eigen verzoek aftredend zijn commissievoorzitter Laurens Hoedemaker (al
bedankt bij agendapunt 6) en Koen Breedveld (niet aanwezig). Van deze laatste is al binnen de
Adviesraad afscheid genomen.
Het Bondsbestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om Anneke Simons (aanwezig) in de
functie van voorzitter te benoemen voor een periode van drie jaar en voorts Agnes Elling (niet
aanwezig) voor eenzelfde periode te benoemen als gewoon lid. De Algemene Ledenvergadering
stemt unaniem in met deze benoemingen.
E. Bondsbestuur
Dan het Bondsbestuur zelf. Volgens de voorzitter wordt ook hier gewerkt volgens het rooster van
aftreden dat op de website staat. Aftredend is Rob van Leeuwen, de huidige penningmeester van de
bond. De voorzitter bedankt Rob van Leeuwen voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Met een
grap en een grol wist hij vaak op moeilijke momenten de mensen bij de les te houden. Het
Bondsbestuur zal op een ander moment afscheid nemen. Rob van Leeuwen bedankt iedereen voor
de prettige samenwerking gedurende al deze jaren. Een speciaal dankwoord voor Gijs van der Scheer
en Bert ter Wal met wie hij vele jaren op een plezierige wijze nauw samengewerkt heeft.
De voorzitter vervolgt met de mededeling dat vorig jaar Marten La Haye in het Bondsbestuur is
benoemend met de intentie hem dit jaar tot penningmeester te benoemen. Dit wil het Bondsbestuur
nu graag effectueren en daarom wordt voorgesteld om Marten La Haye te benoemen in de functie van
penningmeester voor de twee resterende jaren die zijn zittingstermijn telt. De Algemene Vergadering
stemt unaniem in met de voorgestelde benoeming.
10. Begroting 2018 met contributievoorstel incl. evaluatierapport contributiewijziging
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Marten La Haye.
De penningmeester zegt dat hij eerst wat wil zeggen over de evaluatie van de contributiewijziging.
Het is heel prettig geweest te ervaren dat de invoering door het jaar heen nagenoeg geruisloos is
verlopen. Toch heeft de evaluatiecommissie, bestaande uit Henk Lantink (voorzitter district Twente),
Frans Melcher de Leeuw (secretaris B.C. Double Dummy), Nancy de Boer (hoofd afdeling
Breedtesport) en de penningmeester zelf, nog eens heel kritisch gekeken naar de effecten van het
voorstel van de contributiewijziging. De zorg die het bestuur van B.C. Slempers in zijn brief van deze
zomer uitsprak, nl. dat het idee bestaat dat bij de nieuwe contributieregeling sprake zou zijn van
bevoordeling van de grotere clubs, is daarbij meegenomen.
De commissie heeft aan het begin drie vragen opgesteld:
1) Is er sprake van bevoordeling voor clubs?
De iets lagere bijdrage per lid voor de zeer grote clubs is gerechtvaardigd, omdat de
dienstverlening van de BridgeBond aan deze clubs wel enigszins toeneemt met het aantal leden,
maar niet evenredig met het aantal leden. Er is geen sprake is van bevoordeling, volgens de
commissie.
2) Is het gebruik van een staffel logisch gezien de dienstverlening?
De commissie is van mening dat, omdat de kosten voor de dienstverlening van de BridgeBond
enerzijds bestaan uit vaste kosten en anderzijds toenemen met het aantal leden, een staffel een
logische oplossing is.
3) Zijn er redenen om de staffel aan te passen?
De evaluatiecommissie heeft geconcludeerd dat het logisch is gebruik te maken van een staffel,
dat de kosten voor de verschillende groepen logisch zijn opgebouwd en dat er geen redenen lijken
te zijn om de systematiek of de staffel zelf aan te passen.
Ten aanzien van de passageclubs adviseert de evaluatiecommissie om:
1) De korting van 50% op het lidmaatschap van nieuwe leden voor passageclubs gedurende een
maximale periode van 2 jaar te laten bestaan.
2) De BridgeBond clubs in een regio te stimuleren hun krachten te bundelen in een passageclub
door op deze passageclub eveneens de hierboven beschreven korting van toepassing te laten
zijn.
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3)

Clubs die een zodanig grote, permanente instroom van nieuwe leden hebben dat zij hun eigen
‘passageclub’ kunnen organiseren, kunnen zich bij de BridgeBond melden. Door de
BridgeBond zal dan worden vastgesteld of deze clubs in aanmerking kunnen komen voor de
passageclubkorting.
De evaluatiecommissie denkt de passageclubs met dit voorstel optimaal te kunnen ondersteunen in
de werving van nieuwe leden en tevens een stimulans te zijn voor reguliere clubs om gezamenlijk een
passageclub initiatief te starten, waarbij de mogelijkheid bestaat clubs met grote, permanente instroom
van nieuwe leden hiervoor als passageclub aan te merken.
Over de begroting zelf, zegt de penningmeester dat deze in het “Voorwoord van de penningmeester”
voldoende toegelicht is en dat geïnteresseerden in het vragenuurtje om toelichtingen hebben kunnen
vragen. De meerjarenbegroting is indicatief, hier hoeft niet over te worden besloten.
Het contributievoorstel houdt een minimale verhoging in van € 0,50 per gewoon lid. Hiermee is de
inflatie over twee jaar verrekend. Daarmee komt de contributie op € 22,- per gewoon lid.
Ondanks de verhoging van de contributie wordt een klein verlies verwacht in 2018. Verminderde
inkomsten vanuit NOC*NSF, verwachte extra kosten voor noodzakelijke vernieuwingen van de NBBwebsite, USS, apps en arbitreerwijzer zijn hier debet aan. De penningmeester zegt dat dit kleine
verlies goed te dragen is.
Nico Verwer (B.C. Oudorp) vraagt zich af uit welke reserve het geschatte tekort van 132.000 euro
wordt gedekt. De penningmeester geeft aan dat hiervoor het Eigen Vermogen (rond de 2 miljoen) van
de bond wordt aangesproken.
Driek Bronsgeest-Schoute (Passageclub Bridgen met Plezier) is erg blij met het voorstel van de
evaluatiecommissie om de korting voor passageclubs te handhaven.
Roelof Santing (niet namens en club, maar op persoonlijke titel) vraagt vanwege de continuïteit van
jeugdbridge of het niet mogelijk is om op het bondsbureau een extra FTE aan te nemen. Dit zal
natuurlijk extra kosten met zich meebrengen maar hij hoopt dat hier rekening mee gehouden kan
worden. De penningmeester deelt deze mening. Wellicht dat dit in de loop van 2018 meegenomen
kan worden.
Verder constateert Roelof Santing dat iedere club blijkbaar zelf bepaalt of de zgn. dubbellid-korting
aan de eigen clubleden wordt teruggegeven. Hij is benieuwd hoe clubs hier in de nieuwe
contributiestructuur mee omgaan. De penningmeester antwoordt dat deze regeling gewoon blijft
bestaan. Het is aan de clubs zelf om dit te bepalen. Ook verandert er niets aan de afdracht van de
clubs aan de BridgeBond. Het contributiebedrag van € 22,- wordt gedeeld door het aantal clubs waar
een persoon lid van is. Caroline van der Esch (district Rotterdam e.o.) doet de suggestie om de
contributie te innen bij de club waarvan een dubbellid het langste lid is.
De penningmeester zal het bondsbureau vragen de werkwijze rondom de contributieafrekening via
een nieuwsbrief aan de clubpenningmeesters onder de aandacht te brengen. Op dit moment is er
geen reden om van deze werkwijze af te wijken.
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn toelichting en brengt de Begroting 2018 (incl. het
contributievoorstel) in stemming. Hij stelt vast dat de Algemene Ledenvergadering de Begroting 2018
en het contributievoorstel unaniem heeft vastgesteld.
11. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de jaarrekening 2017
De voorzitter licht toe dat, gelet op artikel 21 lid 4 van de Statuten van de Nederlandse Bridge Bond,
de accountant die een verklaring over de jaarrekening afgeeft, wordt benoemd door de Algemene
Ledenvergadering.
Aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld te besluiten aan accountantskantoor ‘De
Accountantsgroep BV’ uit Rijswijk opdracht te geven om over de jaarrekening van 2017 een verklaring
af te leggen die bij de jaarrekening zal worden gevoegd en deze opdracht desgewenst te verlengen
voor 2018.
Volgens de voorzitter komt het jaarverslag op de website zodra het gereed is. Dat is in elk geval in het
voorjaar. Hierdoor kunnen deze stukken, desgewenst, al aan de orde komen in het voorzittersoverleg
dat het Bondsbestuur elk voorjaar (en najaar) met de districten heeft.
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De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met
het voorstel.
12. Vaststellen datum en locatie Bridgecongres 2018
Voorgesteld wordt om het volgende Bridgecongres te houden op zaterdag 3 november 2018 te
Arnhem (Papendal). Dit houdt tevens een ontheffing in conform artikel 2:48 BW voor het eerder
vaststellen van de jaarrekening 2017 tot eind 2018.
Frans van Gulik (B.C. Berkel-Enschot) vraagt waarom het via de website niet mogelijk is om de
stukken voor de vergadering (vooral de begroting en jaarrekening) eerder te verspreiden. Gijs van der
Scheer, secretaris, zegt dat dit helaas niet mogelijk is. De jaarstukken (sportief en financieel verslag)
staan vanaf april/mei in concept op de website. De concept begroting wordt altijd pas opgesteld na het
eerste halfjaar en in september besproken met de Financiële Commissie.
De Algemene Ledenvergadering stemt vervolgens unaniem in met het voorstel voor datum en locatie.
13. Rondvraag
Caroline van der Esch (district Rotterdam e.o.) vraagt of het mogelijk is om het Bridgecongres een
keer in de buurt van Rotterdam te organiseren. De voorzitter antwoordt dat besloten is verschillende
locaties door het land te bezoeken, echter niet iedere locatie is geschikt voor wat aan ruimtes nodig is.
Caroline van der Esch (district Rotterdam e.o.) wil graag weten waarom de leeftijd waarop er sprake is
van seniorenbridge, verhoogd is van 60 naar 65 jaar. De voorzitter antwoordt dat de BridgeBond de
leeftijden volgt die door de WBF (World Bridge Federation) worden vastgesteld. Volgens Caroline van
der Esch is het mogelijk om in het district hiervan af te wijken.
Jaap de Bijl (B.C. Alkmaar Noord) vult aan dat je vanaf 60 jaar mee mag doen bij seniorenbridge. Je
kunt echter alleen naar de landelijke finale als je >65 jaar bent.
Martin Brandwagt (Bridgedistrict Amsterdam) stelt dat het voor veel mensen onduidelijk is wat het
officiële WK voor bridge is. Er is namelijk het WK in Wroclaw (2016) en het WK in Lyon (de Bermuda
Bowl) in 2017. De voorzitter geeft aan dat de Bermuda Bowl het officiële WK is voor landenteams die
door de nationale bonden worden afgevaardigd. Het andere WK is het WK voor open viertallen.
Math Pinxt (Pinxt Bridgemateriaal Verhuur, Basisclub) draagt de BridgeBond een warm hart toe, maar
vraagt zich af of de leden van de BridgeBond de meesterpunten wel zo interessant vinden en waarom
dit een verplichting is naar de clubs toe. Volgens de voorzitter blijkt dat tot 2017 90% van de bij de
bond aangesloten clubs separaat (los van de contributie) betaald heeft voor deelname aan de
meesterpunten. Blijkbaar vinden heel veel mensen deze ranking/beloning toch erg leuk.
Wim Kemps (B.C. Tongelbridge) wil graag zijn grote waardering uitspreken voor de servicedesk van
het bondsbureau. De voorzitter neemt deze complimenten graag in ontvangst en zal dit doorspelen
aan het bondsbureau.
14. Sluiting
Voordat de voorzitter de vergadering sluit, dankt hij allen namens de andere leden van het
Bondsbestuur voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen straks een goede reis naar
huis. Hij hoopt dat dit zevende Bridgecongres voor iedereen een plezierige en inspirerende ervaring is
geweest en hoopt velen nog even bij de borrel te ontmoeten. Tot ziens op 3 november 2018 in
Arnhem!
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Bijlage

Aanwezige clubs
BRIDGEDISTRICT AMSTERDAM
1018 B.C. Minerva
1032 B.C. de Hulksbrug
1057 B.C. de Looier
1073 B.C. De Groene Brug
UTRECHT
2002 B.C. Door Durf Sterk
2012 S.B.C. Dombo
2016 B.C. de Vechtstreek
2019 B.C. Vianen
2025 B.C. Sans Atout
2034 B.C. Maartensdijk
2043 B.C. '80
2051 B.C. Montfoort
2076 Rookvrije B.C. Open Kaart
2088 DS'16
DEN HAAG E.O.
3006 B.C. Leidschenhage
3007 B.C. Voorschoten
NOORD-HOLLAND
4019 B.C. Oudorp
4027 B.C. Heijermans
4037 B.C. Andijk
4042 B.C. Cross Ruff
4049 B.C. Alkmaar Noord
4067 B.C. Krommenie
ROTTERDAM E.O.
5036 B.C. Schollevaar
5043 N.R.B.C. Capelle
5058 B.C. Quatre Mains
5502 Bridgeclub De IJssel
KENNEMERLAND
6008 B.C. Haarlem NBB
6010 B.C. Hoofddorp
6019 B.O.C. Kennemerland
6055 Passageclub Bridgen met
Plezier
6008 B.C. Haarlem NBB
MIDDEN EN OOST GELDERLAND
7007 A.B.C. Doetinchem
7009 B.C. Doorwerth
7013 B.C. Klavertje Elf
7015 B.C. De Liemers

A.J. Reijntjes
T. Kielmann
K.Th. Becker
Y.H. Schaefer
J.C. Ederveen
F.J. Ruesen
H. Olij
H.M. van Etten
D. van der Leest
H.W. van Gend
J.C.J. Le Fèvre
G.C. van Woudenbergh
J.G. Loeber
W.Chr. Verbeek

voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter

M. Spek
L.M.P. van Overveld-Swartjes
N. Verwer
J.A. de Koning
L. Kooiman
J.A. de Fockert
I.S. de Bijl-Baerselman
P. Schrekker

voorzitter
voorzitter
voorzitter

J.M.J. Esveld
F.H. Mulder
M.F. Kloppert
A.C. Harte
A.P. van Lidth de Jeude
P.J. Wesselius
R.A.J.M. Bekius
H.C. Bronsgeest-Schoute

voorzitter

A.P. van Lidth de Jeude

voorzitter

H.A.G.M. Meyer
T. van der Sluis
J.M. Poppelier
J.M. van Maldegem

voorzitter

voorzitter

voorzitter
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7026 Bridgeclub Dieren
7030 B.C. Zeddam
7032 A.B.C. Wageningen
7033 B.C. Huissen
7042 Cool Down
7049 Duivense B.C.
7059 B.C. de Open Hof
7065 JBC Jong Beginnen
7069 B.C. Angerlo
7071 B.C. de Honneur
7073 De DenkTank
7075 De Wehlse Snit
7076 B.C. Berkel-Bridge
7079 Bridgeclub Montferland
7501 Aaltense B.C.
MAASLAND & MEIERIJ
8006 B.C. Safety Play
8012 B.C. Ussen
8017 W.B.C. de Meierij
8018 B.C. Boxtel
8025 B.C. Revanche
8028 B.K. de Kentering
8039 De Vriendschap
8045 N.R.B.V. Phoenix
8047 B.C. de Lachende Vis
8062 Bridge-societeit d'n
Vorstenburgh
LEIDEN E.O.
9002 B.C. Bodegraven-Reeuwijk
9004 B.C. Alkemade
9010 B.C. de Brug
9022 Bridgeclub Voorhout
9039 B.C. de Wasbeek
9041 Bridge '86 Leimuiden
9051 B.C. Merenwijk
9052 B.C. Idefix
IJSSELSTREEK
10001 B.C. Klaver Vier
10003 Nunspeetse B.C.
10004 B.C. de Heigraaf
10011 B.C. P.E.C.
10013 Zwolse B.V.
10027 B.C. Icarus
10051 B.C. Wijhe
10055 Avereester B.C.
10060 Bridgeclub Ommen
10506 Dames Bridge Zwolle

J. Brouwer
J.J.M. Schunselaar
E.W. de Regt-van Dijk
Th.L.J.M. Lentjes
B. Dries
C. Oorsprong
H. Jansen
J. Kasteleijn
H. Rensen
A.A.T. Pothof
R. Riewald
P.T. Lueb
H.J. Wikkerink
A.J.M. Metz
J.C.M. Voordouw
F. Walthuis
P. van der Meijden
L.J. Stehmann
A.P.M. Walbeek
A.P.M. Walbeek
P.J.M.J. Heijmans
J.J.F. Bosch-van Tiel
H.P. Hendriks
R.W.J.W.J.M. van Dinther
P.M.M.G. Faulhaber

W.A.M. Lagro-Voordouw
B.A. Bloemen
A. van der Plas
K. Koster
G. Meskers
E.R. Kilian
M. Bakker
P. van Rooden
G. Docter
J.M.G. de Groot
B.J. Moerland
C. Verdonk
W. Brouwer
W.A. Krans
J.H. Jansen
J. Lisser
M.R.P. Eigner
G. Brouwer

voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter

voorzitter

voorzitter
voorzitter
voorzitter

voorzitter
voorzitter

voorzitter
voorzitter
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ZUID LIMBURG
11007 B.C. Sittard
11018 Vrijthof-Maasvogels
11020 B.C. de Molenbron
11040 Districtsbridgeclub Nuth
GRONINGEN
12001 B.C. Groningen
12009 B.C. Stadskanaal
12010 Bridgeclub HoogezandSappemeer
12022 B.C. Roden
12026 B.C. Marum
12032 B.C. De Stadjers
12041 B.C. Meerbridge
12044 Bridgeclub Noord
DRENTHE
13001 Bridgeclub Assen 1935
13004 Meppeler Bridge Club
13007 Emmer Bridge Vereniging
13015 B.C. Coevorden
13020 B.C. Gieten
13021 B.C. Hardenberg
13023 B.C. Borger
13024 B.C. Vries
13026 H.B.C. Alert
13031 B.C. Zuidlaren
13032 B.C. Hooghalen
13037 B.C. Peize
13038 BZA Meppel
13039 B.C. de Honneurs
ZEELAND
14008 B.C. Scaldis
BRIDGEDISTRICT NIJMEGEN
15015 B.C. Maas & Waal
15024 B.C. Gendt
15033 B.C. Vier Harten
15034 B.C. de Huttenkamp
15035 Passageclub Wijze(R)
15501 G.B.W. '86
DORDRECHT
16008 B.C. Sans Atout
FRIESLAND
17017 B.C. Emmeloord
17020 Bergumer B.C.
17050 Bridgeclub Feanwâlden

J.G. Gielkens
J.M.A. Dautzenberg
G.H. Dutmer
J.M.A. Dautzenberg
P.R. Wesselius
Th.S.M. Euverman
F.J. van der Meer

voorzitter

voorzitter
voorzitter

J.J. van der Zwaag
S. Elzinga
M. Nanninga
I. de Kuijper
F. Staal

voorzitter
voorzitter

G.H.M. Arling
J.E. Hoogendoorn
R. Voormolen
H. Kloeze
A. Landlust
H.M. van Niel
J. van Bruggen
N.A. Willems
H.T. Hospers
J.F. Deunk
F. Jager
R. Wekema-Schuiling
J.L. Hop
B. Kamps

voorzitter
voorzitter
voorzitter

voorzitter
voorzitter

voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter

voorzitter

J.W. Bruystens
C.A. van Amsterdam
J.A.E. van de Werken
M.H.C. Hoogsteder-Jansen
E.B.M. Josiassen
H.A.M. Hilgers
Th.H.M van Woezik

voorzitter
voorzitter
voorzitter

P.B. Grabau

voorzitter

P. Houkema
H.R. van Woerden
D.J. van Enthoven

voorzitter
voorzitter
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DELFT
22013 B.C. Kontrakt Zoetermeer
22030 B.C. Multi Bridge
NOORD EN MIDDEN LIMBURG
23008 Bergense B.C.
23011 B.C. de Bok
23025 B.C. Melick
23037 Passagebridgeclub Boxmeer
23038 B.C. Denken & Doen
23039 B.C. Rooy
GOOI- EN OMMELAND
24006 Nijkerkse B.C.
24020 B.C. Soest
24023 B.C. Almere
24040 Almeerse Bridge Sociëteit
24044 Bridge Brengt Samen (BBS)
24046 Bridge Soc. Amersfoort
24053 B.C. Acol
24056 B.C. de Deel
24057 Van Bekkum Bridge
OVERIGE
26000 StepBridge
TWENTE
27008 B.C. Niet Kwetsbaar
27019 B.C. Teletroef
27020 Bornse B.C.
27022 B.C. Rijssen
27031 N.R.B.C. Open Kaart
27038 FC Twente Bridge
27501 Bridge Societeit Borne
WEST BRABANT
28004 B.C. Dongen
MIDDEN BRABANT
29001 B.C. Oisterwijk
29002 B.C. Berkel-Enschot
29008 Tilburgse B.K.
29018 B.C. Tra Noi
29020 B.C. Waalwijk
29028 B.C. de Langstraat
29031 B.V. Gilze
ZUID OOST BRABANT
30006 B.C. Tongelbridge
30032 B.C. Mag Dat
BASISCLUB
4083 DMB bridge
40013 Apeldoornse Bridge Federatie
ABF

L. Knoester
H.M. Barendregt-de Wilde
A.A.G.W.L. Jansen
G.T.W. van de Ven
F.C.M. Hylkema
G.T.W. van de Ven
A. van der Honing
M.J.P. Verheijen

voorzitter

W.L. Smink
A.L.F. Trippaers
W.M. Bosman
J. van Hartskamp
J.L.A. Bos
J. de Geus
L.A. Kos
R. van den Berg
F.D.C. de Liever

voorzitter
voorzitter

voorzitter

voorzitter

W.A. Vaders
L.W.J. Vrielink
W.A. Sueters
E.A.M. Elbertse
T.R. Groot
H.J. ten Hag
R. Waaker
M.E. Hesselink-Langeler

voorzitter

H.W. van Roode

voorzitter

L.A.M. Sprangers
F.C.P. van Gulik
G.L.A.B. Morseld
L.A.M. Sprangers
P.R.M. van de Wiel
P.M. Koks
C. Laureijssen-Oomen

voorzitter
voorzitter

W. Kemps
J.H.L. Hogen Esch

voorzitter
voorzitter

voorzitter

R.M. de Jong
M.J.J. Pinxt
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40017 Pinxt Bridgemateriaal
Verhuur

M.J.J. Pinxt

Clubs afwezig met bericht
2011
2047
2505
3030
4081
5020
5022
6040
6047
7031
7035
7074
8007
8009
8018
8024
8026
8034
8041
8043
8046
9020
9024
9033
9038
10005
10012
10014
10017
10056
12005
12038
12048
13034
14004
15022
16025
16029
17004
17005
17013

Driebergse B.V.
B.C. Larsheim
Woensdagbridge Vleuten
N.B.C.
B.C. Dubbel & Dwars
B.C. Schoonhoven
B.C. Algera Bridge
B.C. Beinsdorp
B.C. Zwaanshoek
Rosendaelse B.C.
B.C. Sans Fumeurs
B.C. Arnhem Noord
Vughtse B.C.
Schijndelse B.C.
B.C. Boxtel
B.C. Vlijmen
B.C. Magna Charta
B.C. Dummy
De Poolse Pas
B.C. de Klotbeek
B.C. Geffens Doublet
B.C. Lisse
B.C. de Meerbridgers
B.C. Castellum
De Schrandere Vos
B.C. Entre Nous
Bivoo
Kamper B.C.
B.C. Heerde
B.C. Gezelligheid Troef
B.C. Doublet '81
B.C. Delfzijl
Bridgeclub Harten Heer
Anner B.C.
B.C. Hulst
B.C. BOD
B.C. De Vesting
B.C. Hartenvrouw
B.C. Sneek
B.C. Capriolen
B.C. Hardegarijp
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17027
22036
24047
27026
28002
28008
28041
28065
29019
30001
30004
30008
30012
30014
30018
30022
30030
30038
30039

B.C. Bravoure & Charme
B.C. Vlaardingen
Tempo Bridge
B.S. Sans Fumer
Bredase B.C.
B.C. de Overslag
B.C. de Goede Luyden
B.C. Rookvrij Prinsenbeek
Hilvarenbeekse B.C.
B.C. de Contenten
B.C. Oirschot
B.C. den Elzent
B.C. Woenselse Heide
B.C. One Down
B.C. 70
Bridge Club Common Sense Nuenen
B.C. Sans Fumer I
B.C. Overdwars
B.C. Bakelse Brug

Machtiging aan andere club
11038
24063
27010
27039

B.C. Harmonie
N.R.B.C. Schoon Slem
B.C. Het Twentse Ros
Startersclub De
Nieuwe Lichting

Machtiging aan
Machtiging aan
Machtiging aan
Machtiging aan

11018
24020
27019
27019

Vrijthof-Maasvogels
B.C. Soest
B.C. Teletroef
B.C. Teletroef

Machtiging aan district
DEN HAAG E.O.
3018 E.H.B.V. "De Bond"
3036 B.C. Belgisch Park
3045 B.C. Loosduinen
3053 BC IBS
3501 B.C. De Pantalon
NOORD-HOLLAND
4004 B.K. Den Helder
4008 B.C. Wieringen
4023 B.C. S.A.N.S.
4028 B.C. de Heerlijkheid
4039 B.C. Wikken en Wegen
4041 B.C. St.Pancras '94
4068 B.C. De Hoornsche Compagnie
4070 B.C. Wognum
4071 B.C. Roken Pas
4072 B.V. Gevangenpoort
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4079 B.C. Golfclub Dirkshorn
4080 B.C. De Kwaker
4505 Breezandse B.C.
ROTTERDAM E.O.
5018 B.C. Never Down
5021 Bridgekring 1935
5023 B.C. Ommoord-Pas Fumer
5037 B.C. de Lombard
KENNEMERLAND
6003 Hillegomse B.C.
6033 Adriaan Pauw
MAASLAND & MEIERIJ
8001 B.C. Oost-Brabant
8021 B.C. Den Dungen
8030 Heesche B.C. '81
IJSSELSTREEK
10024 B.S. Dalfsen
ZUID LIMBURG
11006 B.C. Geleen
11008 B.C. Bronsbeek
11036 B.C. Nieuwstadt 2000
DRENTHE
13010 B.C. de Hondsrug
13030 B.C. Hoogeveen
BRIDGEDISTRICT NIJMEGEN
15008 B.C. Kwetsbaar '70
DORDRECHT
16022 B.C. DBC/Thuredreght
16024 B.C. Overslag
16027 B.C. Dimanche
NOORD EN MIDDEN LIMBURG
23001 B.C. Nederweert
23002 B.C. Klaver Elf
23020 B.C. Nicotinee
23027 Bridgeclub Meijel
TWENTE
27012 B.C. Haaksbergen
27032 B.C. De Derde Hand
27037 Enschedese Bridgeclub Alèrt
MIDDEN BRABANT
29016 B.C. Internos
29017 B.C. Udenhout
29021 B.C. Theseus
29033 B.C. Riel
29041 B.C. Edelweiss
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Districten aanwezig
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
23
24
27
28
30

Bridgedistrict Amsterdam
Utrecht
Den Haag e.o.
Noord-Holland
Rotterdam e.o.
Kennemerland
Midden en Oost Gelderland
Maasland & Meijerij
IJsselstreek
Zuid Limburg
Groningen
Drenthe
Bridgedistrict Nijmegen
Dordrecht
Friesland
Noord en Midden Limburg
Gooi- en Ommeland
Twente
West Brabant
Zuid Oost Brabant

Trees de Jong (secretaris)
Maurice Goossens (voorzitter)
Ming Bong (voorzitter)
Ingrid de Bijl-Baerselman (voorzitter)
Caroline van der Esch (voorzitter)
Janny Willemsen-Zwaagstra (voorzitter)
Elly de Regt-van Dijk (voorzitter)
Aad Schaper (voorzitter)
Wieb Brouwer (voorzitter)
Jef Dautzenberg (vicevoorzitter)
Paul Wesselius (voorzitter)
Hans Hoek (voorzitter)
Kees Ermshaus (voorzitter)
Peter Grabau (Voorzitter)
Frans Lausberg (voorzitter)
Gerard van de Ven (voorzitter)
Jos van Dijk (voorzitter)
Henk Lantink (voorzitter)
Bram Steenks (voorzitter)
Wim Beelaard (secretaris)

Districten afwezig met bericht
9
14
22
29

Leiden e.o.
Zeeland
Delft
Midden Brabant
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