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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder
woord van welkom voor de leden van verdienste de heren Appels, De Boer, Hubeek,
Van de Peppel, Ruijg en Schukken en voor de ereleden de heren Kreijns en
De Jager. Ook de medewerkers van het bondsbureau worden welkom geheten.
Mw. Blanken is op dit moment in Menton, waar vandaag de eerste Open Europese
Kampioenschappen starten. Zij is daar als bestuurslid van de EBL aanwezig.
De voorzitter wijst er op dat voor het uitwerken van de notulen gebruik wordt gemaakt
van bandopnameapparatuur.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Notulen van de AV d.d. 14 december 2002 in Utrecht
Redactioneel:
Pag. 3: hr. Van Loon, Midden Brabant: de zin ‘Midden Brabant is tevreden dat de
kortingsregelingen voor eilanden enz.’ klopt niet. Wijzigen in: ‘Midden Brabant heeft
geconstateerd dat korting voor eilanden in stand blijft; dit in afwijking van het advies
van de Commissie Contributie Differentiatie’.
Pag. 9: hr. Spruit, Midden en Oost Gelderland: de zinsnede ‘beperken van integrale
heffing door districten?’ wijzigen in: ‘integrale heffing is niet de mooiste oplossing,
maar het district is tegenstander om de bestaande heffing onmogelijk te maken’.
Pag, 10: hr. Cornet: de laatste opmerking was een grapje.
Pag. 10: de naam ‘Eislink’ wijzigen in ‘IJsseling’.
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.

4.

Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris is een weergave van het bondsleven in 2002.
Hr. Spruit, Midden en Oost Gelderland, spreekt zijn waardering uit voor het
jaarverslag. Vervolgens merkt hij op, dat als StepBridge er niet was geweest er
sprake zou zijn van een terugloop in ledental. In het kader van het beleidsplan moet
worden bepaald hoe we daar tegen aankijken.
Hr. Brouwer, pag. 57: maakt zich ook zorgen over de terugloop van het aantal
leden, los van StepBridge (SB). SB wordt op nr. 26 genoemd, samen met Curaçao
en Aruba. Hij ziet liever dat SB apart wordt genoemd, zodat er een goed overzicht
komt hoe het met SB gaat en hoe SB zich ontwikkelt.
Hr. Van de Peppel, Zuid Limburg: pag 12: merkt op dat bij onderscheidingen de
heer Ackermans, die vorig jaar koninklijk is onderscheiden, ten onrechte niet wordt
vermeld. De voorzitter zegt toe dat in het jaarverslag over 2003 hiervan melding zal
worden gemaakt.
Hr. De Vries, Kennemerland: pag. 12: Hetty Prins uit Schalkwijk wordt genoemd; dit
is een wijk die hoort bij Haarlem.
Een vertegenwoordiger van Zaanstreek/Waterland vraagt zich af of elk district
verslag moet doen van zijn activiteiten in het jaarverslag. Kan hier niet op kosten
bespaard worden? De voorzitter merkt op dat deze verslagen van belang zijn voor
de subsidieverstrekkers. Zij krijgen hierdoor een goed beeld van wat binnen de
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NBB gebeurt. Maar vooral heeft het de functie om districten van elkaars activiteiten
op de hoogte te brengen. De vergadering is, met uitzondering van de heer Sam,
Zaanstreek/Waterland, van mening dat dit onderdeel moet worden gehandhaafd in
het jaarverslag. De voorzitter merkt n.a.v. pag. 22 op dat het verhaal over het
rookbeleid ironisch is bedoeld. Tevens merkt hij op dat op pag. 10 een fout
onderschrift staat. Het zijn niet de senioren, maar de Europese vrouwen die
kampioen werden in 2002, die worden afgebeeld.
Het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld en goedgekeurd.

5.

Financiën (algemeen)
De penningmeester, de heer De Bekker, merkt op dat hij zeer tevreden is over de
ontwikkeling van de NBB. De NBB heeft een moeilijk jaar goed afgesloten. Het was
het jaar van de afronding van de nieuwbouw; er zijn geen tegenvallers opgetreden. Er
zijn altijd bedreigingen voor de toekomst. De NBB is afhankelijk van subsidies.
Onbekend is wat de plannen van het nieuwe kabinet zijn. Het is verheugend dat er
allerlei initiatieven zijn ontplooid, zoals het topsportinitiatief, waardoor er € 570.000,-extra bijeen zal worden gebracht, over een periode van drie jaar, voor topsport.
Het jaarverslag is verder verbeterd. In eerdere jaren werd een exploitatieoverschot
aan de algemene reserve toegevoegd. Er is door de AV gevraagd om hierin
verandering aan te brengen en het besluit over de bestemming van het overschot
expliciet over te laten aan de AV. Vandaag wordt aan dat verzoek uitvoering
gegeven. Er is een bedrag van € 253.000,-- beschikbaar om te bestemmen. Er is
geen sprake van een structureel overschot. Het operationeel resultaat was
€ 47.000,--. Bij de verkoop van de Willem Dreeslaan viel de onderhoudsreserve van
€ 100.000,-- vrij; dat is een eenmalige bate. Ook de ruime reservering voor de
verhuizing van € 43.000,-- viel vrij. Voorts is er interest ontvangen (€ 24.000,--),
hetgeen ook niet structureel is.
Hierdoor is het (operationeel) resultaat voordat de mutaties in de reserves zijn
verwerkt € 216.000,--. Ná verwerking van de mutaties in de reserves stijgt het te
bestemmen bedrag tot € 253.000--, omdat jaarlijks ter bestrijding van de extra
afschrijvingslasten op de “onrendabele top” van de nieuwbouw geld uit de hiervoor
gevormde reserve vrijkomt. Dit bedrag is groter dan de toevoeging aan de andere
reserves.
Bij de NBB worden normale inkomsten gebruikt voor normale uitgaven. Iets extra’s
moet voor iets extra’s worden besteed. De contributie wordt jaarlijks met het
inflatiepercentage verhoogd. Als de NBB niet jaarlijks de contributie verhoogt worden
de inkomsten structureel verlaagd en wordt niet meer voldaan aan het uitgangspunt
dat normale uitgaven door normale inkomsten moeten worden gedekt.
Omdat het te bestemmen bedrag niet uit een structureel overschot voortkomt heeft
het Bondsbestuur een voorstel aan de AV gedaan over een bestemming die
eveneens niet structureel is, maar incidenteel.

5.1

Jaarverslag van de penningmeester
Hr. De Bekker is van mening dat het vragenuurtje vanmorgen succesvol en
geanimeerd is verlopen en zeker bij volgende AV’s zal worden gecontinueerd.
Vragen vanuit de vergadering
Hr. Spruit, Midden en Oost Gelderland vraagt zich af of de accountant ook een
managementletter presenteert. Hr. De Bekker antwoordt dat er een managementletter van de accountant is die naar het Bondsbestuur gaat en in de Financiële
Commissie wordt besproken. De daarin vermelde verbeterpunten worden met
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directie en administratie opgenomen. De managementletter geeft geen reden tot
bezorgdheid; het is echter een stuk van de accountant aan directie en bestuur. Het is
niet gebruikelijk om deze in de AV te bespreken.
Mevr. Van Leeuwen, West-Brabant meldt dat bij de AV van het district de volgende
vragen van leden zijn binnengekomen:
1. De NBB bankiert met een aantal banken. Wat is het nut hiervan? De voorzitter
antwoordt dat dit is voor betalingen uit het buitenland. We proberen zo efficiënt
mogelijk te werken, maar soms is het nodig om bepaalde banken te hebben.
2. Wordt er ook via internet gebankierd? Antwoord: Betalingen worden door de NBB
via de computer elektronisch verricht.
3. Vastgesteld is dat de bankkosten zijn verdubbeld t.o.v. 2001, waarom is dit?
Antwoord: De bankkosten zijn omhoog gegaan en er zijn dit jaar vanwege de
nieuwbouw veel meer financiële activiteiten geweest dan anders.
4. T.a.v. de meesterpunten (MP) wordt opgemerkt dat veel meer wordt
geïncasseerd dan begroot is. Wat zijn de gemaakte kosten? Zijn dat alleen
incassokosten of zijn dit de totale administratie- en inningskosten? Het district is
het oneens met winst op meesterpunten ter drukking van de contributie. Hr. De
Bekker antwoordt dat dit punt uitvoerig aan de orde is geweest in het
vragenuurtje. In het verleden was sprake van een achterstand, deze is nu
helemaal weggewerkt. MP worden door de kwartalen heen onregelmatig
aangeleverd door de verenigingen. De tarieven zijn toereikend om de kosten te
dragen. Hr. Vaders voegt hier aan toe dat het niet alleen om de administratie
gaat, maar de inzet van het bureau vooraf (toekennen van MP), handmatige
verwerking van een groot deel van de MP kost geld. De communicatie over de
meesterpunten (adresdrager, internet, bridgeblad, speldjes en certificaten e.d.) is
ook kostbaar. Dankzij de meesterpunten kan ook een voorziening als rating gratis
worden aangeboden.
Hr. Van Dalen, Maasland & Meierij: merkt op dat
1. op pag. 79 een fout staat: onder Automatisering is de desinvestering niet in de
totaalstand verwerkt. Hr. De Bekker: dit is een misverstand en komt voort uit een
onjuiste lezing van de kolom op pagina 79. Zoals het op deze pagina staat
vermeld is juist. De boekwaarde aan het begin van het jaar was € 78.084,-- en is
aan het eind van het jaar (na verrekening van de investeringen en afschrijvingen
dit jaar) € 155.212,--: een mutatie derhalve van € 77.128,--.
2. Hij vraagt een verklaring voor het feit dat de sponsorinkomsten in vergelijking met
outlook afwijken. De voorzitter antwoordt dat pas wordt geboekt als de finale heeft
plaatsgevonden. Dit jaar is de finale van de Transfer Solutions Meesterklasse
doorgeschoven van eind 2002 naar januari 2003, dus wordt er in 2003 geboekt.
Daarnaast was op sponsoring van de speelzalen gehoopt, die is niet gekomen.
3. Onder diverse baten op pag. 70 staat: ‘kosten teveel gereserveerd’. Zijn dat echte
reserves of zijn het balansposten geweest die niet afgerekend zijn en zodoende
vrijvallen? Hr. De Bekker antwoordt dat bij te veel gereserveerde kosten het om
balansposten gaat. Aan het eind van het jaar is bekend dat er nog rekeningen
voor adviezen o.i.d. onderweg zijn; daarvoor wordt een stelpost opgenomen.
Soms valt de rekening mee, wat leidt tot lagere bedragen.
4. Accountants- en advieskosten zijn € 15.000,-- hoger dan begroot. In de begroting
2003 is hiervoor is € 17.000,-- opgenomen. Dat zou dan veel te laag zijn. Hr. De
Bekker antwoordt dat de NBB in overleg is geweest met de fiscus over een
verschil van inzicht over een aantal posten uit het verleden. Er is daarbij gebruik
gemaakt van de diensten van een fiscalist, die uiteraard moet worden betaald.
Ook is incidenteel een advies over de fiscale verwerking van StepBridge
ingewonnen.
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5. Pag. 82: de vrijval voor contributie en vrijwilligersvoorziening is geboekt naar de
algemene reserve. Hoort die ook niet bij de € 253.000,-- bestemmingsreserve?
Hr. De Bekker: het bedrag van de vrijwilligers ging deels om een fiscale claim.
Door ruling met de fiscus is deze reservering niet meer nodig. De reservering voor
de internationale contributie is evenmin meer nodig nu de WBF de
contributiewijziging heeft doorgevoerd. Op advies van de accountant zijn beide
bestemmingsreserves, die tot het eigen vermogen worden gerekend, weer als
automatisme aan de algemene reserve toegevoegd. Ik kan me uw opmerking
overigens goed voorstellen.
5.2

Verslag van de Financiële Commissie
Hr. Schultze: de Financiële Commissie (FC) verklaart het volgende: de FC heeft
uitvoerig met de accountant gesproken, ook over de managementletter. Deze wordt
steeds dunner en bevat steeds minder opmerkingen. Er is sprake van een
stelselmatige verbetering van de financiële administratie en het beleid van de bond.
Er wordt zorgvuldig, zelfs zuinig, omgegaan met de middelen van de bond. De FC
adviseert de AV het verslag goed te keuren en het Bondsbestuur te dechargeren
voor het gevoerde beleid.
Het afgelopen jaar heeft veel discussie plaatsgevonden over de initiatieven om de
Stichting Topbridge in het leven te roepen. De FC is goed te spreken over dit
initiatief en hoopt dat de doelen van deze stichting worden bereikt. Gezien het feit
dat er meerdere van deze stichtingen in Nederland zijn gesignaleerd, met
wisselend succes, heeft de FC de aandacht van het Bondsbestuur gevraagd voor
het feit, hoe apart zo’n stichting ook wordt geproportioneerd, het toch wordt gezien
als een onderdeel van de NBB. De FC heeft het Bondsbestuur geadviseerd
speciale aandacht te besteden aan en te zorgen voor een goed sluitende
exploitatie; ook moeten goede afspraken worden gemaakt voor het geval de
activiteiten zouden moeten worden beëindigd om welke reden dan ook. De FC
hoopt dat het opzetten van de Stichting Topbridge een groot succes wordt.

5.3

Goedkeuring financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de AV.

5.3a

Besluit bestemming van het over 2002 beschikbaar gekomen bedrag van
€ 253.000,-De penningmeester geeft een toelichting op het voorstel op de bestemming van
€ 253.000,--:
- Voorgesteld wordt voor een in te stellen districtsfonds een bedrag van
€ 65.000,-- te bestemmen. Als geld doelmatig moet worden besteed door
districten geeft dat veel toegevoegde waarde. Per district betekent dit dat
initiatieven tot een bedrag van € 2.000,-- kunnen worden ondersteund.
€ 13.000,-- wordt nog achter de hand gehouden, voor eventuele extra’s. Een
commissie, onder voorzitterschap van hr. Vaders, zal de aanvragen ruimhartig
bekijken. Een reglement voor het doen van aanvragen zal door de commissie
aan de districten ter hand worden gesteld.
- Het Bondsbestuur heeft gemeend € 30.000,-- opzij te moeten zetten voor een
calamiteitenfonds ten behoeve van de aangesloten verenigingen. Soms worden
verenigingen door calamiteiten getroffen, b.v. brand in het club-gebouw. Het
Bondsbestuur kan dan ondersteuning geven.
- Topsport is een belangrijke ambassadeur voor bridge. Als aansprekend wordt
gepresteerd straalt dat af op de NBB. Het Bondsbestuur heeft gemeend een
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bedrag van € 30.000,-- toe te voegen aan de reserve topsport en de organisatie
van internationale toernooien.
- Een bedrag van € 5.000,-- is bestemd om een deel van de hotelkosten voor de
districten te betalen tijdens deze bondsdagen conform eerder gedane
toezeggingen.
- Het restant van € 123.000,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Hiervan zal € 50.000,-- wordt gebruikt voor extra financiering van het 75-jarig
bestaan van de NBB in 2005.
Samenvattend: voor de incidentele baten zijn incidentele bestemmingen gevonden.
Hr.Cornet, Kennemerland: merkt op dat zijn district het financieel verslag heeft
doorgenomen en zijn reactie daarop naar het bondsbureau en collegadistricten
heeft gestuurd. Zijn complimenten gaan richting de vorige en de huidige
penningmeester voor het voorzichtige beleid in afgelopen jaren, anders was er
wellicht sprake geweest van een tekort in plaats van een overschot. Hij is blij met
het voorstel. Hij zou echter graag zien dat pas in het najaar bij de begroting een
beslissing hieromtrent zou worden genomen om de posten te kunnen vergelijken
met andere posten. Er is dan meer inzicht. Zijn voorstel is om b.v. geld uit te geven
voor de jeugd en ledenwerving. Ook zou kunnen worden gekeken naar de
contributie: dit keer zou de inflatiecorrectie achterwege kunnen worden gelaten.
De voorzitter antwoordt dat het Bondsbestuur kennis heeft genomen van de
opvattingen van Kennemerland. Het Bondsbestuur is met het voorstel gekomen om
tegemoet te komen aan vragen vanuit de AV. De voorzitter tekent bezwaar aan om
de beslissing over de besteding van deze gelden uit te stellen, want het jaarverslag
2002 kan dan pas in 2004 worden goedgekeurd. Dat zou niet correct zijn. Daarom
wil het Bondsbestuur nu graag goedkeuring van de AV voor de besteding van dit
bedrag.
Hr. Spruit, Midden en Oost Gelderland, is van mening dat het procedureel als volgt
werkt: bij het vaststellen van de jaarrekening wordt gezegd hoe tekorten worden
gedekt en wat met overschotten wordt gedaan. District Midden en Oost Gelderland
kan zich goed vinden in het voorstel en is van mening dat nu een besluit moet
worden genomen over de bestemming van de overschotten. Kanttekening hierbij is
dat er grote onduidelijkheid blijft over het in te stellen calamiteitenfonds: moeten
leden risico tot € 3.000,-- maar niet meer verzekeren? De voorzitter antwoordt dat
lopende verzekeringen zeker niet moeten worden opgezegd. De bedoeling van het
calamiteitenfonds is, dat verenigingen die hun materiële bezit niet kunnen
verzekeren bij dat fonds kunnen aankloppen. Dan willen we deze verenigingen
helpen. Er zal zeker kritisch worden gekeken naar de aanvraag. De vereniging mag
geen schuld aan de calamiteit hebben. Het is een à twee keer aan de orde geweest
de afgelopen jaren.
Hr.Sam, Zaanstreek/Waterland, merkt nog op dat alleen gebruik kan worden
gemaakt van het calamiteitenfonds als de betreffende vereniging als een goed
huisvader heeft gewaakt over zijn spullen. De voorzitter onderstreept dit.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de bestemming van de gelden
zoals voorgesteld.
5.4

Voorbespreking contributie 2004
De voorzitter deelt mede dat jaren geleden is afgesproken dat de contributie
jaarlijks wordt aangepast met het prijsindexcijfer. Ieder jaar weer vindt een
discussie plaats over het wel of niet verhogen van de contributie. De bedoeling van
het Bondsbestuur is de contributie voor 2004 conform de index te verhogen tot een
bedrag van € 17,90.
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Hr. Cornet, Kennemerland merkt op dat men in de Districtsraad van mening was
dat het voorstel over de bestemming van reservegelden zeker zou worden
aangenomen; de districten zullen proberen met goede voorstellen te komen. De
Districtsraad is er wel voor om de contributie een jaar niet te verhogen. Door de
vergrijzing is de verhoging voor sommige clubs erg bezwaarlijk.
Hr. Kraan, Noord en Midden Limburg deelt mede dat zijn district tegen de
contributieverhoging is.
Hr. Sam deelt mede dat district Zaanstreek/Waterland ook tegen een
contributieverhoging is.
Hr. De Bekker reageert als volgt: Vandaag worden standpunten uitgewisseld om in
december, bij de vaststelling van de begroting, tot een weloverwogen besluit t.a.v.
de contributie in 2004 te komen. Het gaat over een bedrag van € 40.000,-- per jaar,
als we dit jaar de contributie niet verhogen. Dit bedrag wordt dan weggegeven voor
alle jaren daarna, dat werkt door. De kosten stijgen wel, maar de inkomsten dan
niet. Dat geeft problemen. De FC heeft hartstochtelijk gepleit voor het jaarlijks
indexeren. Voor een club met 100 leden kost het € 40,-- per jaar. Hr. De Bekker
pleit ervoor om normale uitgaven te financieren uit normale inkomsten. Dat
evenwicht moet niet worden verstoord. Hij adviseert de AV met klem niet mee te
gaan in de discussie om de contributie niet te verhogen.
Hr. Oostwegel, Utrecht deelt mede dat het district achter het beleid staat, dat een
structurele verhoging met de inflatie meegaat.
De vergadering staat, met uitzondering van de genoemde districten, achter dit
standpunt.
Ingelast punt: Hunnebedtrofee
De voorzitter deelt mede dat jaarlijks, in overleg tussen de voorzitter van de
Bondsraad, van district Drenthe en van het Bondsbestuur de Hunebedtrofee wordt
toegekend aan mensen die een bijzondere verdienste hebben gehad in een
bepaald jaar; een verdienste die afstraalt op de bridgewereld. Dit jaar wordt de
Hunebedtrofee toegekend aan Denksportcentrum Apeldoorn. Dit centrum is
gerealiseerd op een bijzondere manier. De heren Van de Vlekkert, Sloot en Lerou
hebben zich geweldig ingespannen bij de totstandkoming van Denk-sportcentrum
Apeldoorn en worden uitgenodigd naar voren te komen en krijgen de
onderscheiding uitgereikt.

6.

Bestuursbeleid

6.1

Verslag bestuursportefeuilles
Rating en competitiereglement
Hr. Bosman vertelt dat met rating en het integraal herziene competitiereglement twee
geweldige zaken tot stand zijn gebracht.
Over de NBB-rating is nu definitief besloten. Door samenwerking met Transfer
Solutions beschikken we nu over de programmatuur, die aangeeft wie de sterkste
speler van Nederland is. Binnenkort komt op internet ook een rating voor
verenigingen. Dan is er de Transfer Race die anders werkt dan de NBB-rating (die
kijkt naar voltooide seizoenen). De Transfer Race is een lopende rating, die wekelijks
wordt aangepast aan de hand van binnenkomende resultaten. Ook de Transfer Race
komt op het internet. De NBB-rating zal snel een prominente rol gaan spelen bij het
bepalen van kennelijke versterking; bijvoorbeeld wie wel en wie niet aan het
Ruitenboertoernooi mogen meedoen.
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Bij de integrale herziening van het competitiereglement zijn veel mensen betrokken,
waaronder alle DKL’s; zij hebben hiervoor driemaal i.p.v. eenmaal vergaderd het
afgelopen seizoen. Het herziene reglement is inmiddels vastgesteld. Dit geeft de
districten voldoende voorbereidingstijd ter implementatie voor het komende seizoen.
Mevr. Barendregt, Vlaardingen en omstreken, stelt dat de jeugd graag meespeelt met
volwas-senen, maar ook graag apart speelt. Is er voor de jeugd een apart overzicht
voor ranking mogelijk. Hr. Van der Kam antwoordt dat in de programmatuur
onderscheid wordt gemaakt in categorieën, b.v. jeugd, vrouwen, senioren.
De voorzitter merkt nog op dat dankzij Transfer Solutions het project rating
prijsvriendelijk tot stand is gekomen.
Uitgeefteam
Hr. De Bekker vertelt het volgende over het Uitgeefteam van BRIDGE: De NBB is ook
uitgever. In tijden van hoogconjunctuur is dat eenvoudiger dan nu. Toch is hij niet
ontevreden. Er wordt gestuurd op drie punten: productiekosten, advertentieinkomsten en kwaliteit. M.b.t. de gemiddelde leestijd zit BRIDGE in de hoogste
categorie in Nederland. BRIDGE vervult een grote functie bij informatie- en
kennisoverdracht naar de leden. BRIDGE heeft ook een leerfunctie. De
productiekosten worden uitstekend in de hand gehouden. De advertentie-inkomsten
zijn de afgelopen tijd teruggelopen. De ontwikkeling en de financiering van BRIDGE
zijn goed op orde. Voor iets meer dan € 0,50 komt het blad bij de leden op het
huisadres. De voorzitter voegt hier nog aan toe er zeer trots op te zijn dat het
bridgeblad bijna volledig op het bondsbureau wordt gemaakt, met uitzondering van
het drukken en verzenden.
LOBO
Mevr. Bronsgeest: Het werk van de LOBO heeft zich de laatste tijd op twee punten
gericht, de BridgeBalie en de vernieuwde opleiding voor bridgedocenten.
Bij de BridgeBalie kunnen verenigingen lessen en advies krijgen om hun club vitaal te
houden. Advies is gericht op kader en werving. De lessen zijn op drie niveaus en
worden in overleg met de club vastgesteld. Zowel het advies als de vier lessen
worden verzorgd door de regioconsulent. Het advies is gratis, de (vier) lessen kosten
€ 150,--, dankzij een subsidie van NOC*NSF (kostprijs € 450,--).
Er zijn inmiddels veertien regioconsulenten (RC) benoemd, die vanaf september
2003 aan de slag gaan. De RC werkt nauw samen met de districten en zal aan de
districten doorgeven als er contact is geweest met een vereniging.
De vernieuwde opleiding voor bridgedocenten zal meer nadruk leggen op
vraaggestuurd of leergericht les geven in plaats van de gebruikelijke
aanbodgerichte of leerstofgeconcentreerde aanpak. Bij deze nieuwe wijze is het
van groot belang dat de docent voortdurend toetst of de beoogde leerresultaten
ook worden bereikt.
In de nieuwe docentenopleiding die in oktober start, gaan we de visie van het
leergericht lesgeven uitdragen met behulp van een nieuw didactiekboek voor het
bridgeonderwijs dat momenteel door Piet Spruit wordt geschreven. Het is de
bedoeling dat bestaande docenten deze werkwijze ook gaan overnemen. Het nieuwe
didactiekboek zal dan ook via docentendagen onder hun aandacht worden gebracht.
Hr. Spruit voegt hieraan toe dat hij het boek samen met Willem van der Linden
schrijft.
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Hr. Verhagen, BF Regio Amsterdam, merkt op dat in de laatste AV van het district de
regioconsulent is geweest; de verenigingen hebben weinig begrepen van zijn verhaal.
Welk advies kan de RC aan de verenigingen geven? Mw. Bronsgeest antwoordt dat
de vereniging wordt doorgelicht: een analyse met betrekking tot het kader van de
vereniging, de samenstelling van de vereniging (nieuwe leden, afvallers, verloop),
leeftijdsopbouw, meesterpunten, rating. Als blijkt dat een vereniging aldoor hetzelfde
aantal leden houdt met dezelfde mensen krijgt zij advies over ledenwerving, opzet
van competities, veranderingen om de vereniging actiever te maken. De RC kan als
klankbord fungeren voor de vereniging om hun problemen neer te leggen.
Hr. Verhagen wil graag weten op grond van welke kennis deze adviezen zullen
worden gegeven. Hoe word je regioconsulent? Mw. Bronsgeest antwoordt dat de RC
een ervaren docent moet zijn, die het CLA-diploma bezit; er heeft een
sollicitatieprocedure plaatsgevonden; daaruit zijn keuzes gemaakt. De spreker had
graag gezien dat het district vooraf meer bij de aanstelling van de RC zou zijn
betrokken.
Hr. Sam, Zaanstreek/Waterland merkt op dat niet is verteld, dat als een club in
aanmerking komt voor die lessen van € 150,-- de club verplicht wordt gesteld om
opleidingsmensen te ‘ronselen’ voor een CLA-opleiding. Als een vereniging niet
iemand heeft met de opleiding dan vervalt die korting. Tevens is het belangrijk aan te
geven dat deze regeling voor een periode van drie jaar is. Mw. Bronsgeest antwoordt
dat als onvoldoende technisch kader bij een vereniging aanwezig is die vereniging
zich moet inzetten om het technisch kader beter op poten te krijgen en dat de
vereniging ook bereid moet zijn mensen op cursus sturen; alleen dan komen ze in
aanmerking voor korting op lessen. Het project kan worden uitgevoerd dankzij
subsidie van LOTTO en beoogt te bestaan voor een periode van drie jaar. Elke
vereniging kan maximaal één keer gebruik maken van dit aanbod. NOC*NSF geeft in
principe geen subsidie voor spelverbetering van een club maar wel voor versterking
van technisch kader, hetgeen de club ten goede komt.
Hr. Van der Scheer voegt hieraan toe dat de subsidiebeschikking geldig is voor één
jaar. De bedoeling is subsidie voor drie jaar te krijgen, maar die zal elk jaar opnieuw
moeten worden toegekend.
Jeugdbridge
Mw. Bronsgeest vertelt dat de afgelopen jaren hard is gewerkt om alle materialen
voor de jeugd zo goed mogelijk in orde te maken; er is op het bureau veel
beschikbaar, zoals de methode minibridge en jeugdbridge, docenten-handleidingen,
examens en diploma’s. Er zijn ook allerlei folders, een leskoffer, stickers en een
computerprogramma minibridge, dat gratis van de NBB-site kan worden gedownload.
Er is een speciale medewerker op het bondsbureau voor de jeugd, in het bestuur is
een aparte portefeuille jeugd, een Commissie JeugdBridge en we stimuleren dat er in
elk district een actieve DistrictsJeugdKommissaris is.
Als er belangstelling is om met de jeugd te gaan weken worden gratis kaderopleidingen aangeboden om de docenten zo goed mogelijk voor te bereiden om de
jeugd minibridge te onderwijzen. Zijn ze eenmaal geboeid door het spel dan kan de
jeugd zich uitleven in allerlei kampioenschappen en zelfs op kamp gaan. Via het
jeugdplan is het mogelijk, als district, om subsidie voor de jeugdactiviteiten te krijgen.
Toch blijkt dat het aantal kinderen dat deelneemt aan deze activiteiten jaarlijks blijft
schommelen rond de 2.500, die op 150 tot 200 scholen minibridge aangeboden
krijgen. Ongeveer 10% gaat door na minibridge. Degenen die stoppen hebben in
ieder geval kennisgemaakt met bridge, zodat de drempel om later te gaan bridgen
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lager zal zijn. De jeugd die overblijft is zeer enthousiast en is regelmatig te vinden op
StepBridge, waar ze voor half geld aan kunnen deelnemen.
Er is een groot tekort aan vrijwilligers om mini- en jeugdbridgers te begeleiden. Het
blijkt dat als er in een district activiteiten worden gestart (zoals nu in Tilburg), er met
veel enthousiasme wordt begonnen. Maar het is ook van groot belang om, als je start
met mini- of jeugdbridge, je te realiseren dat er ook een plan is voor na de cursus.
Dat er een jeugdbridgeclub wordt opgericht en dat er een groep vrijwilligers is die het
met elkaar draaiende houdt. Alleen kun je de kar niet trekken.
Als vrijwilliger bij de jeugd word je niet beloond met geld en het kost tijd maar het is
absoluut de moeite waard om met een groep mensen te proberen in uw omgeving
jeugdbridge op de kaart te zetten. De NBB ondersteunt u daarbij in alle opzichten.
Wij hebben uw hulp nodig. De jeugd heeft de toekomst, ook bij bridge. Laten we met
elkaar aan de slag gaan!
Mw. Barendregt, Vlaardingen en omstreken vraagt zich af dat als jaarlijks10% van de
mini-bridgers doorgaat in bridge dat getal niet klopt met het aantal van 414
jeugdleden in 2002. Mw. Bronsgeest merkt op dat er altijd discussie is over het aantal
jeugdleden. Uit gegevens van degenen die cursus geven blijken deze aantallen.
Op de vraag van mw. Barendregt hoe deze ontwikkeling is in Europese landen
antwoordt mw. Bronsgeest dat er geen inzicht is over jeugdleden in het buitenland.
Het buitenland is jaloers op Nederland, omdat de jeugd hier op jonge leeftijd met
bridge in aanraking kan komen. Tevens merkt zij op dat het district via het jeugdplan
vergoedingen kan krijgen. Vergoeding voor jeugdvrijwilligers ligt wat lastig, want
minibridge wordt onder schooltijd gegeven.
BCT en REKO
Mw. Erich: de BCT heeft zich, naast de gebruikelijke zaken, de afgelopen periode
beziggehouden met de vorming van de Stichting Topbridge. Daarnaast heeft de BCT
aan een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar gewerkt, dat binnenkort wordt
vastgesteld. Een punt daaruit is voor de AV van belang: de BCT heeft besloten voor
de toekomst dat bridgers door Nederland alleen kunnen worden afgevaardigd naar
buitenlandse evenementen, zoals EK, WK, als de kwalificatie in Nederland aan
bepaalde minimumeisen voldaan heeft. De minimumeis om afgevaardigd te kunnen
worden (als winnaar) is dat het toernooi dat eraan voorafging 120 spellen heeft bevat.
Daarmee heb je je voldoende onderscheiden. Deze eis geldt voor alle kwalificaties en
alle categorieën. Dat heeft m.n. gevolgen voor de inrichting van
seniorenparenwedstrijden. Dit jaar heeft dit toernooi niet voldaan aan die eis. Als dat
in de toekomst weer gebeurt wordt de winnaar niet automatisch afgevaardigd naar
een buitenlands evenement.
Doordat de Stichting Topbridge binnenkort van start zal gaan betekent dit voor de
BCT dat het Open Team geheel uit de BCT zal verdwijnen voor de duur van het
bestaan van de stichting. Er blijft wel een relatie, zodat de BCT op de hoogte blijft en
haar know how kan blijven inbrengen. De BCT blijft zich wel bemoeien met de
dames, jeugd en senioren. Er is zorg voor de toekomst voor wat betreft de opvolging
bij de dames. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de junioren en de
aspiranten. Er is dit jaar een nieuwe aspirantentrainer benoemd, Wim Heemskerk,
die de plaats ingenomen heeft van Frans Borm. Talentvolle jeugd krijgt alle
faciliteiten, ze kunnen ook naar het buitenland om zich te meten met leeftijdgenoten.
Er is goede hoop voor de toekomst.
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REKO
De REKO heeft zich het afgelopen seizoen beziggehouden met de herziening van
het competitiereglement. De Weko bepaalt de inhoud ervan en de Reko zorgt dat
e.e.a. juridisch klopt. Het huishoudelijk reglement en statutenwijziging zijn andere
projecten geweest die de REKO heeft behandeld.
Hr. Bosman en Mw. Erich willen op deze plaats Gijs Westra complimenteren voor zijn
werkzaamheden voor zowel REKO als WEKO. Doordat hij in beide commissies
zitting heeft, behoren de problemen tussen deze twee commissies tot het verleden.
Commissie Herwaardering Districten
Hr. Vaders meldt dat de districten recent het eindrapport Herwaardering Districten
hebben ontvangen. Daarin staan tips voor bestuurders: hoe om te gaan met
bepaalde zaken in het district, hoe subsidiegeld te besteden enz. Ook alle
brochures die voorhanden zijn op het bondsbureau zijn aan de bestuurders
gezonden.
Commissie Districtssubsidie
Hr. Vaders: De officiële tekst van de subsidieregeling wordt binnenkort gezonden aan
de districten. Hierin staat hoe het district subsidie kan aanvragen; hoe gelden
beschikbaar zijn.
StepBridge
Hr. Vaders deelt mede dat het zeer goed gaat met StepBridge: er zijn nu 5.600
leden. Doelstelling is 6.250 leden eind december 2003. Elke maand komen er
100/150 leden erbij. StepBridge is de grootste sportclub van Nederland.
Public Relations
De voorzitter neemt deze portefeuille waar voor Mw. Blanken, die zich in Menton
bevindt. Het Bondsbestuur heeft een nieuw en belangrijk initiatief genomen. De NBB
is bezig Dejan Markovic te contracteren (op freelance basis) om zijn contacten met
bridgedocenten en nieuwe (grijze) verenigingen aan te wenden om nieuwe
verenigingen lid te gaan maken van de NBB. Dit initiatief is opgezet als een driejarig
project, dat verlengd kan worden. Op dit moment wordt gekeken naar de uitwerking.
Uiteraard zullen de districten hierbij een rol gaan spelen. Niet alleen loopt de
toetreding van een nieuwe vereniging via het district, maar nog vele malen
belangrijker is dat districten aan Dejan Markovic alle medewerking geven om
verenigingen lid te maken. Er ligt ongelofelijk veel kennis over grijze verenigingen bij
de districten en we zullen via een brief aan de districten vragen om deze kennis
beschikbaar te stellen aan Dejan. Omgekeerd zal Dejan zelf, of via het bondsbureau,
gegevens beschikbaar stellen aan de districten. Omdat de laatste jaren de groei van
het aantal verenigingen tot stilstand is gekomen is dit een enorm belangrijk initiatief,
waaraan het Bondsbestuur veel waarde hecht. Wij rekenen op uw aller medewerking.
Door dit initiatief zal wel het budget op de lopende begroting voor PR-wervingskosten belangrijk worden overschreden.
De vergadering gaat unaniem akkoord met dit initiatief.
PAUZE
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De voorzitter draagt Barbara van Dijk voor als lid van verdienste. Barbara van Dijk is
voor velen, zeker hier, bekend van haar werk in het district. Maar de reden om haar
te onderscheiden ligt in de eerste plaats in de landelijke betekenis van haar werk.
Barbara is een belangrijke spil geweest tussen de NBB en de Stichting Exploitatie
(in het kort genoemd: de Remise). Daarbij heeft ze steeds in het brandpunt gestaan
van de discussies tussen verenigingen, Stichting en NBB.
Door haar duidelijke en integere opstelling wist ze steeds van alle partijen het
vertrouwen te houden, sterker nog, steeds meer vertrouwen te winnen. Daarom kon
zij, toen er gesproken werd over de verplaatsing van het toenmalige André
Boekhorst Centrum een cruciale rol spelen.
Barbara heeft zich ook altijd zeer verdienstelijk gemaakt bij de realisatie van
passageverenigingen. Zij was - vanuit district Utrecht - de pionier die als eerste het
concept van de passagevereniging voor de NBB getest heeft. Jarenlang heeft ze
deze passagevereniging vervolgens geleid.
Op de eerste serie roadshows van de NBB heeft ze over dit onderwerp vele
workshops in het land geleid.
Daarnaast heeft Barbara de afgelopen 16 jaar veel werk in het district verzet. Op
1 oktober 1987 in ze in het districtsbestuur gekomen als opvolger van Th. Fresen in
de functie van vice-voorzitter.
De vergadering stemt unaniem in met het voorstel om Barbara van Dijk te benoemen
tot lid van verdienste.
De voorzitter feliciteert Barbara van harte en speldt haar de versierselen op. Barbara
bedankt de vergadering voor het ontvangen van de onderscheiding. Zij is er erg blij
mee. Paul Oostwegel feliciteert Barbara namens district Utrecht.
6.2

Vaststellen beleidsplan ‘Contract 2008!’
Beleidsplan ‘Contract 2008!’ is uitvoerig besproken; naar aanleiding van de
Bondsraad van april 2003 is het plan nog bijgesteld. Het Bondsbestuur heeft het
vertrouwen dat er voor de komende vijf jaar een stevig fundament onder het beleid
van de NBB kan worden gelegd. De uitvoering van het beleidsplan zal veel werk
betekenen voor het Bondsbestuur, het bondsbureau en ook alle geledingen binnen
de bond. De vergadering gaat unaniem akkoord met de vaststelling van ‘Contract
2008!’.

6.3

Plan Topbridge Nederland
Bovengenoemd plan behoort tot het beleid van het Bondsbestuur. Na de presentatie
in de Bondsraad, met veel positieve reacties, zijn de voorbereidingen om te komen
tot de Stichting Topbridge verder gegaan. Onder voldoende harde financiële
toezeggingen gaat de stichting per 01-07-2003 van start. Ontbindende voorwaarde is
dat aan alle (financiële) voorwaarden per 01-10-2003 moet zijn voldaan. Mede op
basis van adviezen van de FC zijn we van mening dat alle risico’s goed zijn afgedicht.
De risico’s vallen in het niet ten opzichte van de geboden kansen. Getracht zal
worden van dit initiatief een groot succes te maken. De voorzitter dankt het bestuur,
bestaande uit Ton Stam, Enri Leufkens en Hans Verveer voor hun inzet tot nu toe.
De BCT blijft voor de overige topsport verantwoordelijk.
Hr. Van Loon: Midden Brabant, merkt op dat in de districtsvergadering is verwezen
naar Topsport Volleybal Nederland, waar is het fout gegaan? Zijn de risico’s bij
Topbridge afgedekt? Hr. Van der Scheer antwoordt dat hierover overleg is geweest
met NOC*NSF. Deze heeft ons geadviseerd om een zgn. governance overeenkomst
op te stellen, waarin een aantal duidelijke beperkingen wordt gesteld: wat de
verzelfstandigde stichting niet en wel mag doen. (Zij mogen b.v. geen wedstrijden
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organiseren.) In de overeenkomst die de NBB met Topbridge gaat sluiten is een
aantal ‘avontuurlijkheden’ geblokkeerd. Er is een recht op een halfjaarlijkse
accountantscontrole. De Stichting is niet bevoegd om verplichtingen aan te gaan die
niet gedekt zijn uit aanwezig financiële middelen, anders komt dat naar boven bij de
accountantscontrole. Daardoor blijven de risico’s beperkt.
Hr.Sam, Zaanstreek/Waterland vraagt zich af of de Stichting uitsluitend voor het
Open Team is. De voorzitter antwoordt dat juridisch vastligt dat het nu om het Open
Team, de Open Paren en de internationale afvaardigingen gaat. Er is een apart
bestuursbesluit nodig om dat terrein te verruimen.

7.

Reglementenwijziging
De voorzitter deelt mede dat de voorgenomen statutenwijziging en wijziging
huishoudelijk reglement uitvoerig is besproken. Op basis van het vandaag te nemen
besluit kunnen we aan de uitvoering ervan beginnen. De versie van 24 april 2004 is
relevant.
Hr. Kellenbach, Delft: in art. 14 was in het eerste voorstel vastgesteld dat de indeling
in districten door het Bondsbestuur zou worden vastgesteld. Na overleg in de
Bondsraad is dat is nu geworden: ‘de verdeling wordt door de AV vastgesteld’. Het
blijft dus zoals het was. In art. 4 staat dat ‘gewone leden zijn verplicht lid te zijn van
het district, waartoe zij krachtens aanwijzing door het Bondsbestuur behoort’. In
art. 7: ‘het lidmaatschap eindigt wanneer het lid ophoudt lid te zijn van het district
waartoe zij krachtens aanwijzing door het Bondsbestuur behoort’. Hij stelt aan de
vergadering het volgende voor: ‘Deze artikelen moeten in onderlinge samenhang zo
worden gelezen dat het Bondsbestuur geen ander district zal kunnen en mogen
aanwijzen dan het district waartoe krachtens art. 14 de vereniging zou moeten
behoren.’ Deze interpretatie wordt door het Bondsbestuur overgenomen en door de
AV geaccordeerd.
De voorzitter van de vergadering constateert naar aanleiding van agendapunt 7.1
van de agenda dat voldaan is aan het gestelde in artikel 24.1 van de thans
vigerende statuten. Voorts constateert de voorzitter dat de algemene vergadering
zoals bijeen ten minste 2/3 van de mogelijke stemmen vertegenwoordigt en dat de
algemene vergadering met meer dan 2/3 van de stemmen het voorstel tot
statutenwijziging conform de ontwerpakte van 24 april 2003 van notaris Verhees en
Van der Plas c.s. heeft aangenomen.
De voorzitter constateert eveneens dat het huishoudelijk reglement conform de
ontwerptekst van 24 april 2003 van notaris Verhees en Van der Plas c.s.,
overeenkomstig artikel 23 van de thans vigerende statuten bij meerderheid van
stemmen door de algemene vergadering is aangenomen.
De algemene vergadering besluit dat analoog aan artikel 23.3 van de thans
vigerende statuten, de wijzigingen in het huishoudelijk reglement van kracht worden
op de 14e dag na de dag waarop van het besluit tot statutenwijziging een notariële
akte is gemaakt.
De Algemene Vergadering machtigt Armand Trippaers en Anton de Bekker, met
recht van substitutie, om al datgene te doen om de notariële akte van de
statutenwijziging op korte termijn te passeren.
District ’s-Gravenhage en Omstreken laat noteren tegen de wijziging van statuten en
huishoudelijk reglement te hebben gestemd.
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8.

Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar zijn mw. Blanken en hr. Bosman. Wij
zullen afscheid van mw. Blanken nemen in de najaarsvergadering van de AV in
december 2003. De reden voor haar aftreden is tweeledig: zij wil zich meer
beschikbaar stellen voor de EBL en zij is een eigen bedrijf gestart en heeft meer tijd
nodig om dat te ontplooien.
Hr. Bosman heeft promotie binnen zijn bedrijf gemaakt. De combinatie werk en
NBB-bestuurs- en NBB-commissiewerk is niet langer mogelijk. Zijn grote
technische inbreng in het Bondsbestuur is altijd zeer gewaardeerd. In 1985 is hij
toegetreden tot de WEKO. Vanaf 1985 is hij internationaal arbiter. De voorzitter
bedankt hr. Bosman voor zijn enorme inzet. Er zijn nu twee vacatures in het
Bondsbestuur.
Het Bondsbestuur stelt voor om in één van de vacatures te voorzien door
benoeming van Marcel Schoof, die zich kandidaat heeft gesteld. Hij heeft sinds een
aantal jaren bestuurlijke ervaring. Vanaf 1983 heeft hij diverse functies bekleed
binnen besturen. Begin 1990 is hij enthousiast voor bridge geworden. Hij is DKL
van Zeeland sinds 2000. In 2001 is hij tot bondsarbiter benoemd. De vergadering
gaat unaniem akkoord met de benoeming van Marcel Schoof tot bestuurslid van de
NBB.
Het bondsbestuur zoekt nog een nieuw bestuurslid voor PR-zaken.
Periodiek aftredend en herkiesbaar is Armand Trippaers in zijn functie als voorzitter
van het BB. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

9.

Benoeming leden Commissie van Beroep
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn mevr. A.J. van den Meiracker, hr. A.O.C.A.
van Schravendijk, hr. C.H.B. Boot en hr. A.C. Monster. De vergadering gaat
hiermee unaniem akkoord.

10.

Benoeming leden Financiële Commissie
Niet herkiesbaar is hr. M.S.M.Vermolen. Hij heeft vele jaren zitting gehad in de FC; hij
was zeer betrokken bij het cijfermatig ondersteunen van de NBB. De voorzitter dankt
hem zeer voor zijn inzet. Het Bondsbestuur heeft hr. A. Steur bereid gevonden als
nieuw lid van de FC aan te treden. De vergadering gaat unaniem akkoord met zijn
benoeming.

11.

Vaststellen datum en plaats najaarsvergadering AV
De najaarsvergadering wordt vastgesteld op 13 december 2003 in NDC Den Hommel
te Utrecht.
De bondsdagen 2004 worden gehouden op 5 en 6 juni 2004. District Midden en Oost
Gelderland zal dan optreden als gastheer.
(NB: in sommige agenda’s is ten onrechte 12 en 13 juni gepubliceerd.)
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12.

Rondvraag
Hr. Verhagen, BF Regio Amsterdam heeft een opmerking betreffende de
communicatie met het bondsbureau. Niet alle vragen die gesteld worden kunnen
direct worden beantwoord. Hij zou graag een ontvangstbevestiging krijgen en tevens
een indicatie wanneer een vraag wordt besproken in commissies.
De voorzitter antwoordt dat als iemand niet voldoende en/of tijdig antwoord krijgt op
een vraag contact kan worden opgenomen met hr. Van der Scheer of Van der Kam.
Hr. Oostwegel, Utrecht feliciteert Hans Kreijns met zijn 75ste verjaardag en
overhandigt hem een boek over Utrecht.
Hr. Oostwegel: op de agenda stond het punt ‘verkiezing bondsbestuursleden’.
Doordat de agenda zo vroeg was verzonden, waren nog geen kandidaten bekend.
Als er geen kandidaten zijn valt er niets te kiezen.
De voorzitter antwoordt dat er geen kandidaten op de agenda stonden, omdat pas
in een vrij laat stadium bekend werd dat deze bestuursleden weggingen. Daardoor
hebben we niet zo snel kandidaten kunnen vinden. We zullen trachten hiermee
rekening te houden in de toekomst.
Hr. Oostwegel: agressie aan de speeltafel: is behandeld tijdens de kaderdagen. Hoe
is de voortgang sinds dit punt is gesignaleerd?
De voorzitter reageert dat er diverse stukken over dit onderwerp zijn gepasseerd in
het Bondsbestuur, maar dat deze nog niet rijp zijn voor verspreiding.
Hr. Oostwegel merkt op dat van bepaalde vergaderstukken verschillende versies in
omloop zijn. Dit leidt tot onhelderheid. De voorzitter antwoordt dat hiermee
zorgvuldiger zal worden omgegaan.
Hr. Koningen, ’s-Gravenhage en Omstreken: ‘Contract 2008!’ is vandaag
aangenomen. Bij de kerngegevens NBB staat: ‘constante groei sinds 1930 in leden’.
Zonder StepBridgeleden zou het ledenaantal zijn gedaald. Het is realistisch te
veronder-stellen dat we gaan dalen in ledenaantal. We hebben zoveel oudere leden
die ophouden lid te worden.
De voorzitter antwoordt dat het belangrijk is om groei te laten zien, ook naar
NOC*NSF. Het initiatief met Dejan Markovic is er op gericht meer groei te krijgen. We
proberen 30-/40-jarigen bij de bond te krijgen. Er is volop aandacht voor dit probleem
binnen de bond.
Hr. Boehmer, Noord-Holland Noord, merkt op dat in de notulen van de vergadering
van PR-functionarissen d.d. 29 januari 2003 o.a. een uitspraak van hr. Van der Burg
West-Brabant staat dat over het functioneren van het bondsbureau een zwartboek
wordt opgesteld. Is dat zwartboek ontvangen? NHN heeft geen enkele klacht.
De voorzitter antwoordt dat nooit een zwartboek is ontvangen. Als er problemen zijn
kan iedereen altijd bij hr. Van der Scheer terecht. Lukt dat niet dan kunt u altijd
Armand Trippaers of Pim Vaders benaderen.
(Nagekomen informatie van het district West-Brabant is dat een en ander op een
misverstand berust. Er is geen zwartboek in voorbereiding en ook geen aanleiding
om dit te doen. Intern heeft men op districtsniveau wel eens gesproken over het
initiatief om communicatieproblemen te gaan inventariseren om daar lering uit te
trekken. Dit initiatief is ongelukkig in de PR-notulen terecht gekomen.)
Hr. Van Driel, Rotterdam & Omstreken, meldt een klacht van een aantal mensen over
de discipline bij het gebruik (matig/slecht invullen) van systeemkaarten bij districtscompetities. Het zou een steun in de rug zou zijn als in BRIDGE hierop zou kunnen
worden ingegaan.
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De voorzitter antwoordt dat hij Marjo Chorus zal vragen aan het begin van het nieuwe
seizoen aan dit punt aandacht te besteden in BRIDGE.
Hr. Cornet, Kennemerland geeft aan dat zijn district grote waardering heeft voor het
beleidsstuk ‘Contract 2008!’. Het plan wekt hoge verwachtingen, maar dat is nog niet
voldoende. Vanuit het beleidsplan moeten actieplannen worden opgesteld met
meetbare doelstellingen. Tevens moet jaarlijks worden geëvalueerd, wat wel en wat
niet is gerealiseerd. Hoe is de marsroute voor de komende jaren, welke stukken
kunnen we verwachten, waardoor het contract gaat leven.
Hr. Van der Scheer vindt dit een terechte opmerking. Er komen uitwerkingplannen:
het meerjarenbreedtesportbeleidsplan en het meerjarentopsportbeleidsplan. Deze
plannen worden besproken in de diverse commissies en worden vervolgens
vastgesteld door het Bondsbestuur. Geïnteresseerden kunnen versies krijgen.
Hr. Van Daalen, Maasland & Meierij heeft de volgende vragen:
1. Binnen het district is een aantal verenigingen en stichtingen dat zelfstandig
competities wil gaan organiseren; dit betekent competitievervalsing. Van het
bondsbureau is nog geen reactie ontvangen op de vraag hoe het district hiermee
moet omgaan. De voorzitter antwoordt dat competitievervalsing niet is te
tolereren. Hr. Van der Kam voegt hieraan toe dat Maasland & Meierij de kwestie
(bridgepromotie Vught gaat allerlei activiteiten ontwikkelen) heeft aangekaart bij
het bondsbureau. Het bondsbureau heeft hierover sindsdien e-mailcontact gehad
met Maasland & Meierij. Alleen de vraag: ‘ Wat vindt het Bondsbestuur als een
stichting in beperkte vorm een viertallencompetitie gaat organiseren buiten het
district om’ moet nog worden beantwoord. Een brief hierover ligt klaar.
2. De gekozen procedure om te komen tot een regioconsulent is niet gelukkig; beter
was geweest vooraf met de districten te overleggen en wellicht ook bij de
sollicitatieprocedure te betrekken.
Hr. Sam, Zaanstreek/Waterland merkt op verrast te zijn dat op de AV van het district
twee agenda’s in omloop waren. De verenigingen moeten dezelfde agenda krijgen.
Verder complimenten voor het hele bestuur.
De voorzitter antwoordt dat het vervelend is dat verschillende versies van stukken in
omloop zijn. Het blijft een probleem als op verschillende manieren wordt
gecommuniceerd. Het bondsbureau zal hier aandacht aan besteden.
Hr. Salet, Nijmegen, memoreert dat bij de diefstal van zijn auto deze ochtend, ook de
Treslongbokaal verloren is gegaan.
De voorzitter antwoordt dat hij namens de gehele bridgegemeenschap het
buitengewoon betreurt dat de auto tijdens deze bondsdagen ontvreemd is. Hij heeft
ontzag voor het feit dat de spreker toch aan de vergadering heeft deelgenomen.

13.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging aan
de aanwezigen voor hun positieve en constructieve inbreng.

Utrecht, 25 juni 2003
AvE
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