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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder
woord van welkom voor de ereleden de heren De Jager en Kooijman en voor de
leden van verdienste mw. Van Dijk-Hage, de heren Appels, De Boer, Hubeek, V.d.
Peppel, Ruijg en Schukken. Ook de medewerkers van het bondsbureau worden
welkom geheten. Als gast zijn aanwezig mevr. Ducheyne, de heer Sam, de heer
Jacobs en Cabaret Dubbelfout, mevr. Kroes en de heer Muthert.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Paul Oostwegel, voorzitter van district
Utrecht en vice-voorzitter van de Bondsraad. Er wordt een minuut stilte in acht
genomen.
De voorzitter wijst er op dat voor het uitwerken van de notulen gebruik wordt
gemaakt van bandopnameapparatuur.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
•
•

•
•

3.

Er zijn afmeldingen binnengekomen van de heren Durksz en Hoedemaker. Ook
zijn er afmeldingen van de districten Noord en Midden Limburg en West
Brabant.
Er is een extra kandidaat voorgedragen voor de Commissie van Beroep. Dit is
op 18 mei 2004 bekend gemaakt. Aangezien er nu vier kandidaten zijn, zal
schriftelijk worden gestemd (agendapunt 10). Bij binnenkomst zijn de cv’s van
de kandidaten en een stembiljet overhandigd.
Ingezonden brief Nederlandse Antillen, op 18 mei 2004 bekend gemaakt
(agendapunt 7).
Bij binnenkomst is het bestemmingsvoorstel over de winst van het afgelopen
jaar verspreid (agendapunt 5).

Notulen van de AV d.d. 13 december 2003 in Utrecht
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notulist.

N.a.v.:
•
•

4.

Pag. 9, agendapunt 7: hr. Cornet, Kennemerland, meldt dat de toezegging
van district Kennemerland om een nieuwe Treslongbeker te bekostigen op
het moment dat er weer om deze beker gespeeld gaat worden blijft staan.
Pag. 10, agendapunt 8: hr. Kellenbach, Delft, vraagt welke actie is genomen
t.a.v. het registreren van meesterpunten na een drive voor een charitatief
doel. Hierop wordt teruggekomen bij agendapunt 7, bestuursbeleid.

Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris is een weergave van het bondsleven in 2003.
• Hr. Schoof merkt op dat hij het voorzitterschap van de Weko halverwege het
jaar heeft overgenomen van dhr. Bosman. Op pagina 11 wordt daarom ten
onrechte nog de naam van dhr. Bosman genoemd in plaats van die van dhr.
Schoof.
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Vragen vanuit de vergadering:
Hr. Spruit, MO Gld., merkt op dat t.a.v. de leden de groei eruit is (behalve bij
StepBridge). Hij vraagt zich af of de NBB extra aandacht hieraan geeft in het te
voeren beleid; b.v. door de AVRO-bridgelessen in een eigentijds jasje te steken.
Een gecoördineerde aanpak, waarbij zowel Bondsbestuur, commissies, districten
en clubs betrokken zouden moeten worden, zou goed zijn. In het
bestemmingsvoorstel zijn wellicht middelen te vinden voor werving. De voorzitter
meldt dat het een punt van aandacht is voor het Bondsbestuur en de NBB.
Het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld en goedgekeurd.

5.

Jaarverslag van de penningmeester
Het vragenuurtje voor de penningmeesters heeft plaatsgevonden vóór vergadering
om de vergadering te ontlasten van detailvragen.
De penningmeester deelt mede dat het een plezierig vragenuurtje was, waarbij
over technische vragen van gedachten is gewisseld. De vragen zijn naar zijn
mening tot tevredenheid beantwoord. Er werd geconstateerd dat de beleidsnotitie
‘Op Eigen Benen’ op onderdelen duidelijker had gekund, maar over het algemeen
goed is begrepen.
De penningmeester is tevreden over het jaar 2003 en neemt met de vergadering
kort de resultatenrekening 2003 door. Hij constateert dat de NBB een gezonde
bond is. Het navolgende bestemmingsvoorstel wordt gedaan:
‘Omdat in 2003 de vrijval uit in het verleden getroffen reserves, de
noodzakelijk geachte toevoegingen overtreft is € 76.491,- beschikbaar om
te bestemmen. Het Bondsbestuur stelt voor aan de Algemene Vergadering
om de bestemmingsreserve Calamiteitenfonds weer aan te vullen tot de
oorspronkelijke reserve van € 30.000,- door hier thans € 2.320,-- aan toe te
voegen. De bestemmingsreserve Ondersteuning Districten weer aan te vullen
tot de oorspronkelijke reserve van € 65.000,- door hier thans € 5.700,- aan toe
te voegen. Het restant, zijnde € 68.471,-, toe te voegen aan de Algemene
Reserve.’

6.

Verslag van de Financiële Commissie
Hr. Schulze stelt dat de NBB financieel heel gezond is. Tegenvallers zijn opgevangen met eigen middelen. De Financiële Commissie adviseert om het jaarverslag goed te keuren en het Bondsbestuur te dechargeren voor het gevoerde
beleid. Dit voorstel wordt bij acclamatie overgenomen.
Het financiële jaarverslag is hiermee goedgekeurd en de vergadering gaat akkoord
met het bestemmingsvoorstel.
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7.

Bestuursbeleid
De voorzitter meldt, dat zoals inmiddels bekend is, de NBB een andere koers moet
gaan varen bij de besteding van de financiële middelen, aangezien alle subsidie
binnen een paar jaar wegvalt. Daarvoor is de notitie ‘ Op Eigen Benen’ opgesteld.
In de Bondsraad is daarover reeds gediscussieerd.
Hr. Spruit, Midden en Oost Gelderland, merkt op dat in de vergadering van zijn
districtsraad in mei jl. de nota uitgebreid is besproken.
• Een aantal zaken is achterhaald (b.v. het ONPK is gered, oplossing voor de
Antillen is op komst).
• De districtsraad constateerde dat het Bondsbestuur veel heil verwacht van de
communicatie via e-mail/internet i.p.v. op papier. Dit is een kostenverplaatsing
van Utrecht naar districten en verenigingen (zelf uitprinten). Stukken lezen
vanaf het computerscherm werkt niet goed. Advies is om vanuit Utrecht goed af
te wegen wanneer een stuk geschikt is om digitaal of op papier te verzenden.
• Een contributieverhoging van 4 euro verdeeld over 4 jaar inclusief inflatie, is
niet veel maar bij veel mensen op clubs zit het wellicht tussen de oren (b.v.
(weer) een grijze club worden).
• District MO Gelderland gaat akkoord met een contributieverhoging.
De penningmeester antwoordt, dat vandaag van gedachten wordt gewisseld over
de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. Het besluit over de
contributie 2005 zal in december worden genomen. Als we het eens worden over
de hoofdlijnen, blijft er ieder jaar ruimte om bij te sturen, afhankelijk van de
resultaten en omstandigheden van dat moment. Als de NBB 400.000 euro minder
subsidie krijgt, is het een utopie te denken dat hetzelfde niveau van dienstverlening kan worden gehandhaafd en zal iedereen daar wat van merken, anders
is er de afgelopen jaren niet goed gewerkt. Als wij efficiënter kunnen werken door
b.v. meer van het internet gebruik te maken is dat een doelstelling voor de langere
termijn. Het is niet zo dat verenigingen per se via het internet moeten werken
binnen zeer korte tijd.
Hr. Kellenbach, Delft, geeft aan dat in zijn districtsraad de nota ‘ Op Eigen Benen’
positief is ontvangen en dat de districtsraad de contributieverhoging niet exorbitant
hoog vindt. Wel wordt meegegeven dat veel clubs ca. de helft van hun contributieinkomsten aan de NBB betalen. Het zal voor grijze clubs een nog grotere drempel
worden om lid te worden van NBB. Er bestaat binnen het district terughoudendheid t.a.v. contributieverhogingen verder dan 2005. De NBB moet zich bezinnen op
het scenario van krimpen i.p.v. groeien. T.a.v. de dubbelleden merkt hr. Kellenbach
op dat het fixeren van de dubbelledenkorting bezwaar oplevert. De NBB had als
beleidslijn vastgesteld dat voor dubbelleden dezelfde contributie zou worden
geheven als voor enkelleden. Van dat principe wordt nu afgeweken door fixatie van
een bedrag van 9 euro. Dat wordt een te willekeurig standpunt gevonden. Er wordt
op aangedrongen dit standpunt de komende jaren te herover-wegen en hierbij ook
het rapport van de Commissie Contributiedifferentiatie te betrekken. De
districtsraad staat positief tegenover de efficiencymaatregelen, maar stelt er wel
vraagtekens bij. De districtsraad van Delft stelt voor een extern onderzoek te laten
doen naar de efficiency van het bondsbureau. Ook al is er nu geen concrete
aanleiding toe, een onafhankelijk oordeel kan nuttig zijn.
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De penningmeester antwoordt, dat dubbelleden meer profijt hebben van het werk
van de clubs. Getracht wordt de pijn eerlijk te verdelen. Hij vraagt om toch in te
stemmen met de extra contributieverhoging van ca. 2,40 euro op te bouwen in 4
jaar.
M.b.t. de opmerking over het laten uitvoeren van een extern onderzoek merkt de
penningmeester op, dat het heel belangrijk is om kritisch naar de eigen organisatie
te blijven kijken. De NBB is een hele doelmatige en efficiënte organisatie; dit is
geconstateerd na benchmarking met buitenlandse bridgebonden en Nederlandse
denksportbonden. Een extern onderzoek zou erg veel geld kosten. Wellicht kan de
Financiële Commissie de NBB hierbij van dienst zijn.
Hr. Boehmer, Noord Holland. In zijn districtsraad is de notitie ook besproken.
Verenigingen worden niet alleen getroffen door contributieverhoging maar worden
ook geconfronteerd met een hogere zaalhuur en hoger wordende consumptieprijzen. Op microniveau gaat het om het verschil tussen 0 euro of 22 euro om te
kunnen bridgen (een grijze of witte vereniging). De districtsraad is bang dat de
elasticiteit niet zo groot is, waardoor het ledenbestand zal krimpen. De NBB en de
districten moeten duidelijk maken wat de meerwaarde van het lidmaatschap van
de NBB is.
De penningmeester antwoordt dat hr. Laurant op de meerwaarde van het lidmaatschap van de NBB zal terugkomen bij het agendapunt ‘bestuursbeleid’.
Hr. Verhagen, Amsterdam. De notitie ‘Op Eigen Benen’ heeft het contact tussen
leden en district verstevigd. Het heeft zorgen gebaard dat de NBB het ONPK wilde
afschaffen. Dat was een slecht idee. De contributieverhoging is begrijpelijk maar
de NBB moet duidelijker profileren wat de leden, de verenigingen ervoor krijgen.
Als de NBB van de Antillen af wil, moet dat op een nette manier gebeuren. Het
district gaat akkoord, met kanttekeningen.
De penningmeester antwoordt dat er m.b.t. de Antillen resultaten zijn geboekt.
Contributieachterstanden zijn ingelopen. Dit schept ruimte voor een passende
oplossing. M.b.t. het ONPK zegt de penningmeester dat de opinie van de AV
zwaar weegt. Het Bondsbestuur voert uit wat leeft in de AV en het land.
Hr. Salet, Nijmegen. In district Nijmegen is een levendige polemiek op internet
ontstaan over de notitie ‘Op Eigen Benen’. Daaruit blijkt dat men van mening is, dat
een onevenredig groot deel van de lastenverzwaring bij de leden terecht komt. Hij
meldt dat district Nijmegen tegen de voorgestelde contributieverhoging is en op zijn
minst een verdeling in lasten van 50%/ 50% zou willen (bezuiniging versus
contributieverhoging).
De penningmeester antwoordt, dat de verdeling niet principieel 50/50 kan zijn. We
onderhandelen met onszelf. Er moet worden gesneden in de dienstverlening en/of
er moet een contributieverhoging worden doorgevoerd. Het Bondsbestuur heeft
met de nodige prudentie een evenwichtig pakket willen samenstellen.
Hr. Van Loon, Midden Brabant, deelt mede dat zijn district voor het volgende jaar
akkoord gaat met de contributieverhoging. Voor verdere jaren moeten we kritisch
zijn met voorstellen voor verdere verhoging. M.b.t. de automatisering merkt hij op
dat de NBB daar voorzichtig mee moet handelen. Niet iedereen kan even goed
met computers omgaan. De NBB kan beter clubs belonen die via het internet
werken, dan de clubs die dat niet doen straffen.
-5-
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De penningmeester is het eens met hr. Van Loon, dat besluiten per jaar moeten
worden genomen en dat het beter is ‘goed’ gedrag te belonen dan ‘slecht’ gedrag
te beboeten.
Hr. Van Daalen, Maasland & Meierij, is het eens met de voorgaande sprekers. Het
ONPK moet de NBB nooit laten vallen. Gelukkig is het ONPK voor de komende
jaren gewaarborgd, maar het moet beleid worden dat het niet wordt afgeschaft. De
contributieverhoging is binnen het district een fnuikende zaak. Er zullen veel leden
afhaken en er zullen meer grijze clubs komen. Bezuinigingen moeten wellicht in
een andere richting worden gezocht. De NBB moet op een nette manier van
wanbetalers (Nederlandse Antillen) afkomen. Met de bezuinigingen die de NBB
doorvoert wordt ook een voorschotje genomen op het begrotingsoverschot dat
wordt verwacht. Wellicht kan er strenger worden begroot.
De penningmeester antwoordt m.b.t. het begrotingsoverschot, dat door
omstandigheden sommige begrote kosten niet altijd worden gemaakt, doordat
bepaalde activiteiten niet worden uitgevoerd. Als jaarlijks blijkt dat b.v. 50.000 euro
achterblijft, kan dat op termijn worden bijgesteld.
De voorzitter merkt op, dat het moeilijk is om beleid voor aantal jaren tegelijk te
maken. Gesprekken met NOC*NSF zijn gaande, om b.v. lottogelden alleen voor de
sport te bestemmen. Het Bondsbestuur wil een lijn uitzetten voor de eerstkomende jaren hoe om te gaan met deze bezuinigingen. Met b.v. de Antillen zijn
we positief in gesprek. We proberen een regeling op te stellen, waarmee iedere
bridgende Nederlander die in het buitenland woont, tegen bepaalde condities het
bridgeblad kan blijven ontvangen.
Op de laatste pagina van ‘Op Eigen Benen’ is een benchmarking opgenomen met
andere denksporten in Nederland. De NBB stijgt het minst en heeft de laagste
contributie. Ook de uitgaven aan de bridgesport zijn het laagst van alle sporten.
De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur ieder jaar op basis van de begroting
bij de AV zal terugkomen om te bespreken op welke manier bezuinigd kan worden.
De reacties vanuit de AV zullen worden meegenomen in het te voeren beleid. We
moeten en zullen bezuinigen.
De voorzitter stelt, de discussie gehoord hebbende, dat het merendeel van de
districten akkoord gaat met de bestuursnotitie ‘Op Eigen Benen’.
Hr. Cornet, Kennemerland, vindt het beter om de mening van de AV te peilen. Niet
ieder district komt aan het woord in de vergadering maar dat wil niet zeggen dat ze
het overal mee eens zijn. Het gaat in de praktijk niet over verhoging van een paar
euro, de vereniging heeft één keuze: wel of geen lid blijven van NBB. Voor het
komende jaar gaat Kennemerland akkoord. Hij ziet wel risico’s voor de langere
termijn.
De voorzitter geeft aan dat indien er besluiten moeten worden genomen hij
uiteraard de vergadering laat stemmen.
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Voorstel district Noord Holland:
De voorzitter stelt dat in het voorstel van bridgedistrict Noord Holland een aanzet
wordt gedaan om mee te denken over versobering van de bondsdagen in het
kader van kostenbesparingen. Hij vraag bridgedistrict Noord Holland het voorstel
toe te lichten.
Hr. Boehmer, bridgedistrict Noord Holland, zegt de getallen, genoemd in de brief,
niet te letterlijk moeten worden genomen. De gedachte is van belang. Volgend
jaar, het jubileumjaar, is het nog niet aan de orde. Het idee van Noord Holland is
versobering van de bondsdagen, met handhaving van informeel overleg. Hij vraagt
zich af of we het ons, in tijden van bezuinigingen, nog kunnen permitteren om de
bondsdagen op de huidige manier te handhaven.
De voorzitter meldt dat de bondsdagen 2005 door het Bondsbestuur en
bondsbureau worden georganiseerd. Hoe de bondsdagen na 2005 zullen worden
georganiseerd zal in de AV van 2005 aan de orde komen, bij de begroting voor
2006. Een stemming over het voorstel is nu dus niet aan de orde.
Hr. Salet, Nijmegen, merkt op dat Noord Holland een voorstel had om de
bondsdagen te versoberen. Dat werd afgewezen door het merendeel van de
districten. Dat is niet goed en stemt hem teleur. De voorzitter merkt op dat daar
nog op terug wordt gekomen.
Hr. Verhagen, Amsterdam, merkt op dat zijn district drie jaar geleden ook al op
versobering van de bondsdagen heeft aangedrongen.
Hr. Kerkhoven, Twente, meldt dat dit onderwerp in de Bondsraad is besproken.
Zijn district vindt versobering van de bondsdagen een goed idee.
Overige vragen vanuit de vergadering t.a.v. het bestuursbeleid:
Hr. Cornet, Kennemerland, geeft aan dat hij in de vorige AV zijn zorg heeft geuit
ten aanzien van de afname van leden en met name van jeugdleden. Hierover is
ook in de Bondsraad gesproken en geconstateerd werd dat op de langere termijn
de vergrijzing een belangrijk punt is. In zijn district is een analyse gemaakt van wat
er bij de verenigingen speelt: af-/toename van leden, aantal wedstrijdleiders,
gemiddelde leeftijd, streefcijfers voor competitiedeelname, samenstelling van
besturen, deelname aan districtsvergaderingen etc. Al deze gegevens zijn in een
spreadsheet gezet en is voor alle districten beschikbaar gemaakt via het
bondsbureau.
Kennemerland heeft nog een initiatief genomen om in dialoog met de clubs te
komen. Daarvoor is een powerpointpresentatie gemaakt en deze wordt
meegenomen naar clubs. Daarin staat wat er aan ondersteuning kan worden
gegeven aan clubs op het gebied van competities, bij de organisatie van
competities e.d. Deze presentatie is binnenkort ook voor alle districten beschikbaar
via het bondsbureau en DB van de Bondsraad en hoeft dan alleen maar door de
districten aan de eigen situatie te worden aangepast.
Wat naar het oordeel van Kennemerland aan het bestuursbeleid ontbreekt is dat er
landelijk uitdagende doelen komen, b.v. over drie jaar 1000 jeugdleden op internet.
Ambitie is hard nodig.
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Hr. Verhagen, Amsterdam, is van mening dat het ontbreekt aan jeugdbeleid. In
jaarverslag wordt bij Jeugdbridge niets gezegd over het grote verloop van 1500
naar 400 jeugdleden. Een meetbare doelstelling ontbreekt. Amsterdam is
geconfronteerd met het feit dat de voltallige jeugdcommissie haar taken heeft
neergelegd. De commissie voelt zich door de NBB in de steek gelaten. In een
aantal districten vinden geen activiteiten meer plaats m.b.t. jeugdbridge. Wat is het
doel van jeugdbeleid?
Hr. Verhagen merkt m.b.t. de BridgeBalie op dat onlangs een overzicht is
ontvangen met daarin de activiteiten van de regioconsulent. Doelstelling was het
adviestraject en het verstevigen van het kader. Hij wil graag een overzicht hoeveel
leden naar kadercursussen zijn gegaan.
Mevr. Bronsgeest merkt t.a.v. de BridgeBalie op dat het niet uitsluitend de
bedoeling was om het kader te versterken, maar vooral een middel om subsidie te
krijgen, met de bedoeling om de ING-bridgelessen nieuw leven in te blazen; het
doel is het vitaliseren van de verenigingen.
Bij het jeugdbeleid is altijd ingezet op het Minibridge. Het dalend aantal jeugdleden
baart uiteraard zorgen. Binnenkort komt in het bridgeblad een oproep met de titel
‘Heeft jeugdbridge nog de toekomst’. De commissie Jeugdbridge heeft
geconstateerd dat er leermethoden zijn, materiaal aanwezig is en aanbod van
kampioenschappen worden georganiseerd, maar dat het voor districten heel
moeilijk blijkt te zijn om het beleid uit te voeren. Het hangt vaak af van één
enthousiast figuur. Minibridge is heel belangrijk om de eerste beginselen van
bridge bij te brengen om later echt te leren bridgen. De doelgroep 18/21-jarigen is
moeilijk te pakken. Er is teveel aandacht voor andere zaken dan bridge.
Hr. Verhagen, Amsterdam, zou graag het standpunt van het Bondsbestuur horen
om wel of niet door te gaan met jeugdbeleid. Dit frustreert. Wellicht kan een
overzicht worden gemaakt van faal- en succespunten in jeugdbridge.
Hr. Cornet, Kennemerland, voegt hieraan toe dat er een dialoog op gang moet
komen om samen tot een oplossing te komen.
Beleid voor 2005:
De NBB bestaat 75 jaar en dat wil de NBB niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Het bestuurslid E. Laurant heeft de PR-portefeuille binnen het Bondsbestuur;
daaronder vallen, automatisering, PR en het jubileum.
Hr. Laurant vertelt dat de jubileumcommissie, bestaande uit drie bondsbureaumedewerkers en drie bondsbestuursleden, heeft gebrainstormd over het komende
jubileum. We willen voldoen aan een aantal randvoorwaarden: we willen als bond
onze meerwaarde aan leden, clubs en districten overbrengen. In BRIDGE wordt
uitgebreid aandacht besteed aan het jubileum; er komen themanummers, foto’s uit
de oude doos. Op deze manier kunnen we alle leden bereiken.
Rechtstreeks contact met 1100 verenigingen redden we niet. Rechtstreeks contact
met de 25 districten is wel goed te doen. Het idee van de jubileumcommissie is om
gezamenlijk als bond en districten iets te doen voor de verenigingen op
zondagmiddagen. De secretarissen hebben reeds bericht ontvangen. Deze
middagen zullen op een speciale manier worden ingevuld. Zowel de NBB als het
district kan zich daar zelf profileren: de rol van het district en de meerwaarde van
district en NBB aantonen maar ook een feest. Cabaret Dubbelfout gaat een
speciaal cabaret schrijven voor het jubileum, opgevoerd per district. Daarnaast
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wordt die middag een presentatie verzorgd door Hans Kreijns of Berry Westra.
Voorgesteld wordt dat iedere club een aantal personen mag afvaardigen: ca. 4%
van de leden (b.v. winnaars van de kerstdrive, openingsdrive). Het district kan zelf
inventariseren hoeveel mensen worden uitgenodigd en daarna onderzoeken welke
zalen geschikt zijn voor die aantallen. Een paar districten hebben al gereageerd.
Als er een zaal te groot is kunnen extra kaarten worden verkocht.
De officiële aftrap voor het jubileum vindt nu plaats door de voorzitter. Hr.
Kerkhoven, Twente, vangt de bal. Twente wordt hiermee een voorbeeld voor alle
districten voor de organisatie van zo’n dag. Voortgangsverslagen zullen worden
gestuurd naar alle districten. Er worden T-shirts uitgedeeld.
Hr. Salet, Nijmegen, vertelt dat zijn district twee jaar geleden een jubileum op
soortgelijke wijze heeft gevierd met ca. 500 deelnemers. Hij doet graag een
handreiking aan district Twente voor ervaringuitwisseling.
Hr. Verhagen, Amsterdam, ziet problemen om een betaalbare zaal in Amsterdam
te vinden. Hij vraagt zich af aan welke eisen een zaal moet voldoen. Hr. Laurant
antwoordt dat nu alleen moet worden geïnventariseerd.
Hr. Laurant vraagt niet te wachten met de inventarisatiefase. De NBB neemt
binnenkort contact op met de districten die nog niet hebben gereageerd. Hij wil
graag vóór eind juni de inventarisatie gereed hebben.
De voorzitter merkt nog op dat met dit jubileumprogramma de districten meer
worden betrokken bij alles. Het is een unieke kans voor de districten om zich te
profileren bij de leden.
NBB-portal, automatiseringsproject
Hr. Laurant deelt mede dat binnen de NBB wordt gewerkt aan een automatiseringsproject rondom een NBB-rekenprogramma. Er worden vorderingen
gemaakt, maar het project is nog niet rond. De NBB wil niet alleen een rekenprogramma aanbieden aan de clubs. De NBB streeft naar een NBB-portal; d.w.z.
we willen zorgen dat alle verenigingen en districten vrijwel automatisch aansluiting
krijgen met alle gegevens die worden geregistreerd door de NBB. Dat betekent dat
na een clubavond alle uitslagen op de internetsite van zowel NBB als de club
komen te staan. Meesterpunten worden dan automatisch toegekend; er worden
automatisch landelijke overzichten gemaakt. De kwaliteit van de bridgeavond wordt
hiermee verhoogd en er wordt eenheid gecreëerd in het land ten aanzien van
b.v.schema’s, invallersregelingen e.d. Daarmee onderscheiden de NBBverenigingen zich dan wel degelijk van de niet-aangesloten verenigingen. Er wordt
onderhandeld met partijen die dit voor ons kunnen realiseren. Dit kost tijd.
Uitgangspunt is dat bestaande investeringen moeten worden gerespecteerd.
Iedereen moet zijn eigen invoermethode kunnen blijven gebruiken, zoals
Bridgemate, Pairs of Scanzo bij aansluiting op de NBB-portal. De uitvoering zal
nog op zich laten wachten. Verwacht wordt de eerste onderdelen tegen eind 2004
aan te kunnen bieden. Het zal meerdere jaren duren, voordat alle onderdelen
operationeel zullen zijn.
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De voorzitter voegt hier nog aan toe, dat de grijze verenigingen dit alles niet zullen
kunnen bieden. Hiermee krijgen de NBB-verenigingen een voorsprong op de grijze
verenigingen.
Hr. Vaders reageert op een vraag van hr. Kellenbach m.b.t. het toekennen van
meesterpunten na een drive, gehouden voor een charitatief doel. De commissie
Meesterpunten heeft dit punt besproken en vindt het geen goed idee om
charitatieve toernooien vrij te stellen van het betalen voor meesterpunten, omdat
daarmee de NBB impliciet een standpunt inneemt om het goede doel te
ondersteunen. Er zijn doelen die verder van NBB weg liggen. Dit kan niet iedere
keer worden getoetst. Ieder lid, dat deelneemt aan een toernooi, waarvoor geen
meesterpunten zijn aangevraagd, kan zelf meesterpunten aanvragen.
Hunebedtrofee:
De voorzitter heeft mevr. Kroes en hr. Muthert van Cabaret Dubbelfout uitgenodigd
bij de AV om een toelichting te geven op het programma dat ze in 2005 bij het
jubileum van de NBB zullen maken. Dit was echter niet de echte reden. De
voorzitters van het Bondsbestuur, Bondsraad en district Drenthe hebben
gezamenlijk besloten Cabaret Dubbelfout in het zonnetje te zetten voor hun
jarenlange activiteiten binnen de bridgewereld met hun cabaret, door hen de
Hunebedtrofee te overhandigen.

8.

Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend zijn mevr. H.C. Bronsgeest-Schoute en mevr. M. Erich-van
Mechelen. Zij zijn beiden herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Hen is
uitdrukkelijk gevraagd of ze het willen blijven doen. Het bestuurswerk moet een
uitdaging blijven. Zij worden bij acclamatie herkozen.

9.

Benoeming Financiële Commissie
Periodiek aftredend zijn de heer R.A.P.J. Schulze, voorzitter en de heer R.
Jedema, lid. Zij zijn beiden herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.
Commissieleden zijn om de drie jaar herkiesbaar. Zij worden bij acclamatie
herkozen.

10.

Benoemingen Commissie van Beroep
Periodiek aftredend zijn de heer C. Varkevisser en mevr. G.J. van der Spek.
Beiden zijn herkiesbaar. Tussentijds aftredend is de heer G. den Boef. Als nieuwe
leden worden voorgesteld mevr. P. Kaas en de heer J.E.M. Pouwels. Aangezien er
vier kandidaten en drie beschikbare plaatsen zijn vindt er een schriftelijke en
geheime stemming plaats. Omdat elk district een uniek aantal stemmen heeft,
wordt anonimiteit geborgd door instelling van een stemcommissie.
De stemcommissie wordt benoemd door de Algemene Vergadering en bestaat uit
mw. Erich, voorzitter en de heren Brouwer en V.d. Peppel.
De uitslag wordt bekend gemaakt: er konden 1200 stemmen worden uitgebracht,
waarvan 39 ongeldig zijn (dus 1161 stemmen zijn uitgebracht).
Mevr. V.d. Spek:
341 stemmen.
Hr. Varkenvisser: 354 stemmen.
Mevr. Kaas:
263 stemmen.
Hr. Pouwels:
203 stemmen.
Derhalve zullen mevr. V.d. Spek, hr. Varkenvisser en mevr. Kaas zitting nemen in
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de Commissie van Beroep.

11.

12.

Vaststellen datum en plaats van de najaarsvergadering
•
•
•

Rondvraag
•

•

•

•
•
•

13.

Najaarsvergadering op 11 december 2004 in Utrecht, NDC Den Hommel.
In 2005 zal worden getracht de AV te verschuiven naar eind mei.
District Zuid Limburg heeft aangeboden de bondsdagen 2006 te organiseren.

Mevr. Cottaar, Utrecht, vraagt naar de richtlijnen van het Calamiteitenfonds. Hr.
V.d. Scheer zegt toe de richtlijnen te verstrekken.
Mevr. Blanken, Leiden, stelt de vraag of het niet goedkoper is om het
bridgeblad te verspreiden via de club of secretaris. Hr. V.d. Scheer antwoordt
dat er vele redenen zijn dit niet te doen, ook al kan er misschien iets aan
verzendkosten bespaard worden. De meest dringende redenen zijn dat de NBB
zeker wil zijn dat alle leden het blad ontvangen. Het is uiteindelijk een
visitekaartje van de bond. Ook is de adressen-database van de NBB een
‘schat’ voor het maken van beleid. Via de maandelijkse verzending van het
bridgeblad wordt deze up-to-date gehouden. Bij centrale verzending raakt de
NBB veel gegevens kwijt. Beleidsmatig is het een slechte zaak.
Hr. Koster, Gooi en Ommeland, hoorde bij een vergadering dat 10% het
bridgeblad niet had ontvangen. Hij vraagt zich af of dat structureel is. Hr. V.d.
Scheer merkt op dat er maandelijks ca. 80 van de 80.000 bladen terugkomen
(onbezorgbaar). Er komen incidenteel telefoontjes; dat aantal is minimaal.
Hr. Van Loon, Midden-Brabant zou graag bij een volgende schriftelijke
stemming de namen in alfabetische volgorde plaatsen.
Hr. Laurant geeft aan dat het jubileum T-shirt collectief kan worden besteld bij
Marjo Chorus of Eric Laurant. De kosten zijn afhankelijk van de oplage.
Hr. Sam bedankt het Bondsbestuur en de Bondsraad voor samenwerking in het
verleden en wenst iedereen goede en goed bestuurlijke jaren toe.

Sluiting
•

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen

Utrecht, 8 juni 2004
AvE
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