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Ad agendapunt 1: Opening
Voorzitter Trippaers heet alle aanwezigen van harte welkom, met name de Leden van Verdienste mw. B.H. van
Dijk-Hage en de heren F. Appels, J.F. Hubeek, A. v.d. Peppel en R.A.J. Ruijg.
Bondsbestuurder Eric Laurant heeft zich op het laatste moment vanwege privé-omstandigheden
moeten afmelden voor deze vergadering.
Ad agendapunt 2: Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris meldt dat er een ingekomen brief is van BC Bridgekring 1966 (bridgedistrict NH) met het
verzoek om over te mogen stappen op het lidmaatschapsexperiment. Dit punt zal worden behandeld
bij agendapunt 5.
Voorts deelt de secretaris mee dat recent overeenstemming is bereikt over de ‘doorstart’ van
Bridgepoint BV als pachter in het gebouw van NDC Den Hommel.
Ad agendapunt 3: Notulen AV Maastricht d.d. 20 mei 2006
Tekstueel: geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de notulen: Dhr. Verhagen informeert naar het beleid betreffende de
privacywetgeving en de publicaties van de uitspraken van de Straf- en Tuchtcommissie. Mw. Erich
antwoordt dat zij met de voorzitter van de Straf- en Tuchtcommissie hierover heeft gesproken. Vast
beleid is dat uitspraken van de commissie altijd openbaar zijn. Voor de generaal preventieve werking
wordt door de commissie gelast dat uitspraken geanonimiseerd in het bridgeblad worden
gepubliceerd, tenzij de commissie anders besluit. Leden kunnen de uitspraken altijd opvragen, die zijn
dan niet anoniem.
Ad agendapunt 4: Financiën, vaststellen begroting en contributie voor 2007
Voor de laatste keer geeft aftredend bondspenningmeester De Bekker (AdB) een toelichting op de
financiële stukken:
Er is een sluitende begroting. Nu de Stichting Topsport Nederland (STN) na de afgesproken termijn
van drie jaar opgehouden heeft te bestaan, wordt topsport binnen de bond opnieuw opgezet. Er komt
een aparte sectie die haar eigen zaken gaat regelen. Daarnaast zal de NBB de exploitatie van
topsport onderbrengen in een nieuw op te richten BV. Van de goede dingen van STN wordt geleerd.
De nieuwe opzet is ambitieus en vergt extra aanloopkosten. Dit betekent een hoger kostenniveau voor
de NBB De spelers moeten vrijgemaakt worden voor centrale trainingen.
Deze activiteiten worden ondergebracht in een BV met de NBB als enige aandeelhouder. Financiering
van een en ander is mogelijk omdat NOC*NSF/VWS de kosten van de topcoach voor een groot deel
subsidieert. Daarnaast zullen enkele sponsors doorgaan. Vooralsnog is er ‘van buitenaf’ een bedrag
van € 90.000 toegezegd. De nieuwe Sectie Topbridge komt op eigen benen te staan. De sectie is een
onderdeel van de NBB maar heeft wel een eigen bestuur en een zelfstandige financiële structuur. Het
budget zal bestaan uit de bekende 7% van de NBB-contributie-inkomsten, sponsorinkomsten,
subsidies NOC*NSF en ter overbrugging (voorstel) voor de eerste drie jaar € 50.000 per jaar extra van
de NBB. Deze extra uitgave past in de begroting. De financiële risico’s liggen bij de Sectie die
daarvoor ook de beschikking over de Reserve Topsport krijgt. De sectie moet haar zaken verder zelf
regelen. AdB meent dat het goed is die weg in te slaan: topsport is belangrijk voor een bond. Een
goed topsportimago en aansprekende prestaties van topsporters werken stimulerend voor
breedtesport.
Lidmaatschapsexperiment: dit experiment loopt, we verwachten in 2007 een opbrengst van € 40.000.
Uiteindelijk is er € 100.000 aan extra contributie-inkomsten nodig om de contributie met € 1 te kunnen
verlagen. Bij de huidige stand van zaken is er dus geen ruimte voor een contributieverlaging.
Momenteel bedraagt de contributie ongeveer € 20 per lid (gerekend met ca 90.000 natuurlijke
personen). Het blad BRIDGE kost per saldo € 600.000 per jaar. Dit ter overweging bij gesprekken over
een andere lidmaatschapsstructuur. De besluitvorming hierover volgt eind 2007.
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De NBB is financieel gezond. In de afgelopen zes jaar is er veel positiefs gebeurd. Allereerst hebben
we een geweldig Nationaal Denksportcentrum (NDC). De hypotheek op het NDC, die oorspronkelijk
€ 1,6 miljoen bedroeg is nu al teruggebracht tot slechts € 1 miljoen. De invoering van de Bridgemates
en het NBB-Rekenprogramma zijn bijzonder goede acties gebleken. Het optimaliseren van het
dienstenniveau van het Bondsbureau naar clubs en districten toe is steeds een belangrijke doelstelling
geweest en we kunnen concluderen dat het Bondsbureau momenteel prima draait. We moeten niet de
goedkoopste willen zijn maar de beste.
AdB benadrukt dat hij het bridgeblad dat voor slechts € 6 per persoon per jaar (inclusief portokosten)
veel informatie biedt, een warm hart toedraagt. Hij drukt de vergadering op het hart hier zuinig op te
zijn.
Er zijn wel toenemende risico’s: de topsport, de winkel, de sponsorbasis, de horeca-voorziening in het
NDC en de automatisering, zijn posten waar de kosten gemakkelijk kunnen oplopen. Mocht echter
zo’n risico onverhoopt manifest worden dan heeft de NBB voldoende financiële weerstand om een
‘rampjaar’ te overleven.
AdB stelt ten slotte dat hij als bondspenningmeester in de afgelopen jaren binnen de NBB veel
vrienden heeft gemaakt, veel plezier heeft gehad en gelukkig een kerngezonde bond mag achterlaten.
De voorzitter van de Financiële Commissie dhr. R.A.P.J. Schultze deelt mee dat de jaarrekeningen
van de NBB laten zien dat penningmeester en directeur ‘boven op de centen zitten’; ze voeren een
degelijk en stringent beleid voor wat betreft de begroting en we kunnen spreken van een zeer
gezonde bond. De problemen bij Bridgepoint, en de ontwikkelingen rondom de ledenwerving en de
topsport werden dit jaar door de Financiële Commissie extra nauwgezet in de gaten gehouden.
Voorzitter Trippaers (AT) voegt toe dat de NBB ten aanzien van de topsport bezig is met het vormen
van een bestuur voor de sectie topbridge. Dit bestuur gaat zich bezighouden met het algemeen
topsportbeleid. De uitvoering van beleid en concrete beslissingen over teamopstelling en dergelijke
liggen niet bij het sectiebestuur of het Bondsbestuur maar bij de bondscoach. Het Bondsbestuur is
bezig om breed advies in te winnen, ook bij de voorzitter van de bondsraad dhr. Verhagen, over de
nieuwe topsportstructuur.
Het contributievoorstel voor 2007 behelst een contributieverhoging van 2% ter compensatie van de
inflatie. De kortingsregelen zoals die bestaan voor eilanden, passageclubs en nieuwe verenigingen,
blijven in 2007 bestaan.
Opmerkingen begroting (antwoorden Bondsbestuur staan voor de duidelijkheid meteen onder
de opmerkingen):
Dhr. Mol (West-Brabant): topsport is inderdaad belangrijk, mee eens. Jarenlang besteedde de NBB
7% van de contributie aan topsport. De ‘gewone’ leden betalen dus mee aan topsport, mopperen daar
wel eens over, maar kunnen leven met die 7%. Nu de STN ophoudt te bestaan, moeten we
overbruggen met € 50.000 per jaar voor drie jaar. Begrijpelijk, maar om dan meteen te zeggen: dat
doen we drie jaar lang, is te makkelijk. Voorlopig voor een jaar OK, eventueel met een soort garantie
voor verdere jaren. De taakopdracht voor de nieuwe topsportcommissie moet zodanig liggen, dat
geen extra geld meer nodig is na dat ene jaar.
Een tweede vraag is: waar komt de betaling van de topcoach vandaan?
AT: Er zijn veel vragen in verband met de topsportbegroting. Daarom eerst een algemeen verhaal
waarin de antwoorden op diverse vragen zitten. Elke bond heeft breedtesport en topsport. Dat laatste
onderdeel heeft STN drie jaar geleden structureel op de kaart willen zetten en met succes. De
Nederlandse top heeft aansluiting gekregen bij de wereldtop. De sponsoren van STN hebben zich om
diverse redenen teruggetrokken. Dan kun je nu zeggen: ‘We stoppen met investeren in topsport,
helaas, en we gaan terug naar af.’ Het Bondsbestuur heeft na uitgebreid overleg anders besloten.
Er is een topsportbegroting gemaakt op basis van continuïteit.
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Op dit moment is de NBB in onderhandeling met sponsoren waarbij een fors bedrag op het spel staat.
De kosten van de bondscoach ontvangt de NBB van NOC*NSF. De NBB heeft als enige nietOlympische sport subsidie voor een bondscoach gekregen en daarvoor moest aan scherpe
voorwaarden worden voldaan.
AdB voegt toe: De begroting wordt vastgesteld voor 1 jaar. Als er over een jaar het idee is dat de
injectie van € 50.000 geen voortzetting behoeft, dan is dat prima. Maar denk aan de continuïteit van
de Sectie Topsport. Geef hen de ruimte om in de nieuwe structuur te groeien. Een norm is leuk, maar
daar moet je niet rigide aan vasthouden. De 7%-norm is jaren geleden afgesproken: maar waar komt
dat getal van 7% vandaan? Een goed plan en een goed meerjarenbeleid kunnen redenen zijn om de
oorspronkelijke norm bij te stellen.
Zonder topsport en de uitstraling daarvan bestaat er ook geen breedtesport. Natuurlijk moeten we de
zaken wel kritisch in de gaten houden.
Dhr. Westland (Gooi- en Ommeland):
Pagina 5 Begroting ‘Lasten voorgaande jaren’: weten we nu al hoeveel die bedragen?
AdB: op basis van ervaring is er € 7.000 voor opgenomen: Dit vloeit voort uit een waaier van
stelposten waarvan sommige achteraf iets hoger blijken te zijn. We weten alleen vooraf niet welke.
Zijn er ook baten uit voorgaande jaren te verwachten?
AdB: Op dit moment niet.
-

Pagina 7 Begroting post ‘Bijdrage ziektekostenverzekering’: zit de vergoeding zorgverzekering
in de lonen en zo ja, waar zit deze post dan in verwerkt en zo nee, waarom is die post zo
laag?
AdB: dit is conform de CAO, de wettelijke bijdrage zit in het salaris.

Pagina 7 Begroting post ‘Overige personeelskosten’ bedraagt € 27.000. Waarom zoveel?
AdB: Er zijn opleidingen en cursussen voor het personeel gepland. Ook zitten er transportkosten in nu
er in het kader van het lidmaatschapsexperiment veel clubs worden bezocht.
-

Pagina 8 Begroting post ‘Afschrijving automatisering’ is gestegen van € 25.000 in 2006 naar
€ 55.000 voor 2007, waarom?
AdB: onze dienstverlening moet structureel op een hoger niveau komen. Er is een nieuw
automatiseringsproject opgestart: PROF. De komende jaren zal veel worden geïnvesteerd in software
voor een nieuwe ledenadministratie en de benodigde infrastructuur daarvoor.
Pagina 8 Begroting post ‘Licentie-kosten’: waarom verwachten we veel meer licentie-kosten?
AdB: de NBB betaalt de licentiekosten voor de Bridgemates voor onze leden, afhankelijk van het
aantal clubs dat ze gebruikt. Hoe meer gebruikers, hoe hoger de licentiekosten. Daarnaast moeten
voor PROF licenties worden gekocht.
Pagina 11 Begroting post ‘Lasten Breedtesport’: hier wordt een grote uitgavenstijging
(€ 275.000 in 2006 naar € 480.000 voor 2007) verwacht: wat wordt er extra voor de
Breedtesport gepland in 2007?
AdB: Dit is vooral het gevolg van het project Bridge en Gemeenten: startersbridge-clubs organiseren
activiteiten met subsidie van gemeenten en VWS. Als je hiervoor subsidie vraagt, moet je het
gewenste/benodigde bedrag ook opnemen in je begroting. Krijgen we de subsidie niet, dan vervallen
de inkomsten en uitgaven hiervoor.
-

Pagina 12 Topbridge: gaat het werven van extra sponsors voor de topsport niet ten koste van
sponsoring voor andere NBB-projecten en met name dus projecten voor de ‘gewone’ leden?
AdB: we blijven actief met zoeken van sponsoring voor evenementen als Ruitenboer, dit naast de
werving van sponsors voor topbridge.

-
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Pagina 13 Begroting post ‘Advertentieprovisie’: is een provisie van 21% normaal, hoog, laag?
AdB: dit is marktconform. We houden dit in het uitgeefteam continu in de gaten.
Pagina 12 Begroting post ‘Personeelskosten coach’: gaan die kosten af van de extra injectie
van € 50.000?
Zie de algemene toelichting van AT n.a.v. vragen hierover van de heer Mol.

-

Dhr. Scholte (Noord & Midden Limburg) topsport: enkele jaren geleden is er een uitgebreide discussie
geweest over wel of niet meedoen aan de Stichting Topsport. Duidelijk is toen gesteld dat de NBB
behalve de bekende 7% niet meer zal bijdragen aan topsport. Scholte verklaart fundamenteel tegen
het voorstel van 3 x € 50.000 te zijn omdat dit strijdig is met de afspraken uit het verleden.
Zie de algemene toelichting van AT en AdB n.a.v. vragen hierover van de heer Mol. Toegevoegd
wordt dat de afspraak ten tijde van STN was dat de financiering van STN voorzover het de bijdragen
van de NBB betreft niet boven de 7% norm zou uitgaan. Dit is ook nooit gebeurd. Er ligt nu een nieuw
voorstel dat vooraf aan de ALV wordt voorgelegd. Alle afspraken met AV zijn nagekomen.
Dhr. Ruijgrok (Leiden e.o.) pagina 5 Begroting post ‘Lasten Topsport’: hier is een lastenverhoging
begroot van € 310.000 in 2006 naar € 490.000 voor 2007. Uitleg graag.
De uitleg staat op blz. 12 van de begroting. Kort gezegd komt het er op neer dat door de aanstelling
van een bondscoach de kosten met ca € 70.000 toenemen waarvan € 55.000 gedekt door subsidie.
Verder nemen de trainingskosten toe met ca € 150.000 waarvan € 90.000 wordt gedekt door
sponsorinkomsten. Op een aantal andere uitgaven wordt weer bezuinigd, zodat er per saldo (met het
EK jeugd) 180.000 extra wordt uitgegeven, waartegenover ook veel extra inkomsten staan. Met de
extra bijdrage van de NBB van € 50.000 is er een sluitende topsportbegroting.
Dhr. Te Velde (Kennemerland):
Deze begroting wordt gepresenteerd als sluitend, maar waarom zijn er niet dezelfde bedragen
vermeld bij de baten en de lasten?
AdB: lasten zijn hoger dan de baten omdat we extra afschrijven op ons gebouw (onrendabele top).
Hiervoor is een voorziening getroffen die in hetzelfde tempo vrijvalt. Het leest moeilijk, maar hierdoor
blijven de inkomsten en uitgaven toch steeds in balans.
Waarom is er geen balans te vinden in de stukken?
AdB: De balans wordt steeds verstrekt bij de jaarrekening. Hij staat op Internet en kan desgewenst
worden gedownload.
-

Pagina 5 Begroting post ‘Baten verhuur adressenbestand’: is de privacy van de leden wel
gewaarborgd? Is dit juridisch voldoende afgetimmerd? (NB ook Dhr. Boehmer (Noord Holland)
heeft deze vraag).
AdB: in BRIDGE staan elke maand (pagina 3 colofon) de afgesproken gedragsregels vermeld. Voor de
verhuur is een professionele organisatie ingehuurd. We werken met controle-adressen waardoor we
kunnen controleren of er geen misbruik van gemaakt wordt.
Aan de ALV is bij invoering van dit systeem toestemming gevraagd en gekregen. Ook is hiervan
melding gedaan aan het ministerie.
Uiteindelijk is het een keus van de leden: of € 0,30 extra contributieverhoging, of doorgaan met de
incidentele verhuur van adressen.
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Dhr. Smit (BD Noord-Holland):
Pagina 6 Begroting post ‘Baten Experimentele clubs’: er is € 44.000 begroot door het
binnenhalen van nieuwe leden in 2007.Dat betekent ongeveer 8000 nieuwe leden. In vorige
vergaderingen werd volgens bondsdirecteur Van der Scheer (Bondsraad 2005) gemikt op
50.000 nieuwe leden. Toelichting graag.
Dhr. Van der Scheer. Om het lidmaatschapsexperiment te kunnen uitrollen is gesteld dat er ca. 50.000
nieuwe leden nodig zijn. Deze leden zouden uit drie projecten moeten komen waarvan het
‘lidmaatschapsexperiment’ er ca 30.000 zou moeten opleveren. Het is nagenoeg zeker dat dit aantal
niet gehaald wordt. Voor de begroting 2007 is rekening gehouden met 5.000 experimentele leden
waarvan 20% het bridgeblad afneemt (begroting blz. 15). Als gezegd, eind 2007 zal besloten moeten
worden over het lidmaatschapsexperiment.
-

Pagina 7 Begroting post ‘Personeelskosten’: ons ledental is stabiel, toch wordt een stijging
van 10% begroot voor kosten bureau, hoezo?
AdB: dit komt door de bondscoach die nu als personeelslid op de loonlijst komt.
-

Pagina 9 Begroting ‘Lidmaatschappen internationaal’: hier wordt een stijging met 3,5 %
verwacht. In de notulen van de zomervergadering werd gesteld dat deze kosten niet sterk
zouden stijgen. Wat is er aan de hand?
AdB: de koers van de dollar speelt hier een grote rol (contributie wordt in dollars bepaald). In de jaren
na 2007 zullen die kosten verder toenemen. De WBF zal de contributie stapsgewijs, maar significant,
gaan verhogen tot 1 dollar per persoon.
-

Dhr. Smit heeft dezelfde kanttekeningen t.a.v. topsportbeleid als andere sprekers.

Pagina 14: waarom kost BRIDGE voor experimentele leden € 14.?
AdB: zie pagina 15 van de begroting: er zijn 5000 leden die € 6 betalen voor experimenteel lidmaatschap zónder
BRIDGE en 1000 leden die € 14 extra betalen voor lidmaatschap mét BRIDGE dus ook € 20 totaal, net als de gewone
leden.
-

Pagina 14: Verhoging van de contributie met 2%: wordt verklaard vanuit de inflatie van 2%,
maar de inflatiestijging is ten opzichte van vorig jaar slechts iets meer dan 1%. Ontkoppel
contributie en inflatie of volg de inflatie, kies een van beide mogelijkheden.
AdB: bestudering van de contributieverhoging op lange termijn laat zien dat we gemiddeld iets onder de inflatie
zitten. Een commissie uit de AV onder leiding van dhr. Kellenbach heeft dit enkele jaren geleden uitgebreid
bekeken. We hebben de inflatie deze zomer geschat op 2%. Dit blijkt nu ietsjes te hoog te zijn. De loonkosten, die
voor de NBB in feite belangrijker zijn, stijgen overigens sterker dan de inflatie.
Tweede vragenronde:
Dhr. Buijen (Friesland):
Een toezegging voor 3 jaar van € 50.000 voor topsport: een eenmaal gegeven toestemming
over de begroting kun je niet in een later stadium terugtrekken.
AdB: jawel: er is een voorbehoud. Ieder jaar heeft de ALV de mogelijkheid de begroting voor het dan
volgende jaar bij te stellen.
Hoe gaat het bestuur controle houden over het beheer van die € 50.000?
AT: een lid van het Bondsbestuur zit in de Sectie Topsport.
Dhr. Mol (West-Brabant): steunt de visie van AdB maar vindt dat de bijdrage topsport niet voor langer
dan 1 jaar vastgelegd moet worden. Volgend jaar is dan wellicht hetzelfde bedrag nodig of minder
extra geld, maar misschien ook meer als de Sectie Topsport dat hard kan maken.
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Dhr. Scholte (Noord & Midden Limburg): er is drie jaar geleden gesteld dat de NBB geen enkele
bemoeienis zou hebben met de topsport. We hebben op dit moment niet voldoende informatie om te
bekijken of extra geld nodig en terecht is.
Mw. Erich: het was handiger geweest als we agendapunt 5 voor agendapunt 4 gezet hadden, want
alle beleidsinformatie over de veranderingen in de topsport komen aan bod bij agendapunt 5.
De voorzitter schakelt naar aanleiding van deze suggestie alsnog even over naar agendapunt 5,
Bestuursbeleid, en geeft het woord aan mw. Erich (voorheen BCT, nu waarnemend lid Sectie
Topsport) over de topsportvoornemens.
Mw. Erich: De doelstelling is om te proberen de positieve impuls van STN voort te zetten. STN besloot
in de zomer van 2006 niet door te gaan met topbridge en de zaken af te wikkelen. In overleg met de
NBB stopt STN per 31 december 2006.
Er ontstond een nieuw idee naar aanleiding van een project van NOC*NSF: stel een bondscoach aan.
NOC*NSF stelt pittige voorwaarden aan het subsidiëren van een bondscoach, onder andere
betreffende het ambitieniveau van de sectie topsport. De NBB heeft zich daaraan willen committeren.
Dus kan de NBB een coach en manager aanstellen (Eric Laurant) en een trainer (Anton Maas).
Behalve het open team gaan ook andere categorieën onder deze paraplu vallen. Die taken waren
voorheen toebedeeld aan de BCT en die is nu dan ook opgeheven.
Om de contouren van het beleid vast te stellen waarin trainer en coach werken, is een commissie
opgericht: de Sectie Topbridge die in principe uit drie personen gaat bestaan met ME als voorzitter.
Het is niet makkelijk de goede beleidsmensen (met ervaring) te vinden.
Eerste prioriteit is het maken van een raamwerk/plan op basis van de verworvenheden van STN. Die
verworvenheden vasthouden kost geld. Een topbridger ‘maak’ je door veel te trainen (dit kost geld
maar levert flink op: de Italiaanse topbridger Lauria was vroeger een matige bridger maar na jaren
professioneel bridge bij het Lavazza-team is hij nu de beste bridger ter wereld).
Grote toernooien spelen, b.v. in de VS, is bijzonder leerzaam maar duur. De Sectie baseert zich op de
7%-regeling en realiseert zich dat ze de rest zelf moet binnenhalen. Heel belangrijk zijn de deelnames
aan internationale kampioenschappen. De kosten daarvan worden gedekt door de 7%-regeling. De
rest van het beleid wordt gebaseerd op geld dat daadwerkelijk beschikbaar is, er wordt niet meer
uitgegeven dan er geld in de kas is. Inmiddels zijn er vele hoopvolle contacten met sponsors. Maar we
vallen terug met enkele tonnen in verhouding tot hoe het was bij STN.
Er zijn mensen die een droom hebben: Nederland wereldkampioen, geen irreële droom maar die kost
energie, enthousiasme. De groep spelers voelt dat, wil dat. In deze AV is maar één positieve reactie
gekomen in de zin van die droom, de rest deelt die kennelijk niet. Wil men dit dus niet, wordt die
droom dus niet door de leden gedragen?
Na deze toelichting wordt teruggekeerd naar
Agendapunt 4a: vaststellen begroting voor 2007
Enkele wijzigingsvoorstellen worden ingediend:
Dhr. Mol ((West-Brabant) wil de extra bijdrage topsport van € 50.000 beperken tot 2007 en
toezeggingen voor 2008 en 2009 uit de begroting schrappen.
AT: de penningmeester heeft al gesteld dat dit punt ELK jaar ter goedkeuring voorgelegd wordt.
Dhr. Scholte (Noord & Midden Limburg): neem die € 50.000 sowieso terug en verschuif dit punt naar
de AV begin 2007 als er meer feiten bekend zijn.
De begroting wordt in stemming gebracht. Alle districten stemmen voor, behalve drie die tegen
stemmen: Bridgedistrict Noord-Holland, Zuid Limburg en Noord & Midden Limburg
Stemverklaring Zuid Limburg: € 50.000 extra voor topsport per jaar is te weinig, daarom heeft het
district tegen gestemd.
Ad agendapunt 4b: vaststellen contributie voor 2007
Bij acclamatie aangenomen.
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Ad agendapunt 5: bestuursbeleid
Mw. Bronsgeest licht het project Startersbridge toe. Het materiaal is nu ver ontwikkeld. Er zijn folders,
posters, methoden en er is een oefen CD-Rom (gratis te downloaden).
In zes districten is Startersbridge gepresenteerd door projectleidster Nancy de Boer. Men reageert
enthousiast. Ook andere districten kunnen bij haar een presentatie aanvragen. Dertien cursussen met
200 cursisten zijn nu bezig en in januari gaan er nog meer van start. Docenten beginnen de zaak ook
op te pakken. Er zijn twee leermethoden ontstaan die aansluiten op Startersbridge.
Clubs die veel leden hebben verloren zijn apart gemaild over Startersbridge, in totaal zijn er ca 300
clubs geïnformeerd.
Leuk om te vermelden is dat BC Ameland het hele eiland gefolderd heeft!
AT roept de districten op Startersbridge op de agenda van de districtsvergadering te zetten en te
houden.
Bondsbestuurder dhr. Laurant zou over enkele onderwerpen een toelichting geven, dhr. Van der
Scheer neemt dit punt over:
- automatisering: groot succes zijn NBB-Rekenprogramma en NBB-Portal. Per week wordt de
uitslagenmodule van de Portal 100.000 keer geraadpleegd! Dit enorme succes vraagt om een goede
achterliggende technische infrastructuur. Daar wordt nu en de komende jaren in geïnvesteerd. Dit
wordt gecombineerd met een ingrijpende vernieuwing van de ledenadministratie. In de toekomst
zullen al deze systemen op elkaar moeten gaan aansluiten. Voor het NBB-Rekenprogramma melden
zich nog steeds elke week verenigingen aan (nu 90% aangemeld).
- ledenwerving: op de bondsraad is dit onderwerp besproken. De helft van de ons bekende niet
aangesloten clubs (450) is aangeschreven. De helft daarvan hield de boot meteen af en ongeveer 40
zijn al lid geworden. De overigen zijn nog in behandeling. De verwachting is aan het eind van dit
tweejarige experiment, dat er een krappe 100 nieuwe verenigingen zijn aangesloten.
Ook gelet op de brief van BC Bridgekring 1966 wordt nog herhaald dat de kern van het experiment
niet een ‘herverdeling’ van lasten binnen de bond is, maar het realiseren van groei. Juist op
verenigingsniveau zijn er veel clubleden die ook bij niet aangeslotenen verenigingen spelen. Als het
lukt om die clubs te laten aansluiten dan kunnen we dezelfde lasten over meer clubs uitsmeren en kan
de contributie dalen. Om bestaande clubs tussentijds te laten overstappen is uitdrukkelijk niet de
bedoeling. Immers eerst moet de groei gerealiseerd zijn. Dit laatste blijkt een erg weerbarstig
probleem. Op dit moment valt de groei tegen.
- studentenbridge: in zes studentensteden zijn er lokale contacten gelegd en komen er initiatieven van
de grond. Op dit moment blijkt het knelpunt niet te liggen bij de organisatie maar de werving van
studenten. Er is nog geen succesvolle formule gevonden voor werving van deze groep. Kennelijk
hebben we onder jongeren een groot imagoprobleem.
Vragen:
Dhr. Boehmer (BD Noord-Holland): de contributieproblematiek is in het district steeds maar weer aan
de orde. Veel verenigingen gaan ervan uit dat er in 2007 duidelijkheid komt over de contributie in
2008. Hij vermoedt dat niks gebeurt en dat dus de contributiestructuur per 2008 hetzelfde zal zijn als
voorheen. Is dat juist en zo ja, laat dat aan iedereen weten. Men kijkt met jaloezie naar de 6 euroclubs en men denkt dat per 2008 van alles zal veranderen.
GS: Het experiment loopt en het is te vroeg om hierover iets definitiefs te zeggen. Maar het is reëel
om nu al vast te stellen dat de groei tegenvalt. Gelet op de datum waarop het experiment afloopt is het
veilig als besturen van clubs er rekening mee houden dat in 2008 de huidige systematiek nog wordt
gehandhaafd. Ook in de Bondsraad is dit onderwerp aan de orde gesteld.
Ten aanzien van de clubs die ‘jaloers’ kijken naar het experiment, is het van groot belang dat de
dienstverlening van de NBB voorop wordt gesteld. We willen niet de goedkoopste vereniging zijn, wel
de beste. Kwaliteit wint altijd. De NBB heeft een nieuwe folder over NBB-service en diensten
uitgebracht en naar alle verenigingen gestuurd. Verzoek aan alle districten: draag uit hoe goed de
prijs-kwaliteitverhouding is bij de NBB en benadruk dat een lidmaatschap van de NBB waardevol is.
Verlaging van de contributie is enkel een reëel vooruitzicht als de NBB voldoende groeit. Op basis van
de huidige groei is dat niet waar te maken.
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Dhr. Prins (Midden & Oost Gelderland): ook in dit district is deze zaak uitgebreid besproken, de folder
is in de discussie ingebracht en dat scoorde goed maar binnen het district staat een aantal
verenigingen op de rand van het bestaan. Een noodlijdende club vroeg zich af of de NBB met alle
aandacht voor de grijze clubs niet aan de andere kant bestaande clubs verliest en of daar niets aan
gedaan kan worden, opdat aangesloten clubs het hoofd boven water kunnen houden. Bijvoorbeeld
door de noodlijdende clubs in de € 6-regeling op te nemen.
AT: nee, het opnemen van bestaande clubs in de € 6 - regeling zal niet gaan gebeuren. In individuele
gevallen kan wel de contributie-afdracht gespreid worden. Daarvoor moet men dan contact met het
bondsbureau opnemen.
Dhr. Te Velde (Kennemerland): studentenbridge: is er een analyse gemaakt van de hausse in 1970:
waarom zijn er toen zoveel studenten aan het bridgen geslagen?
AT: zal deze vraag doorverwijzen naar dhr. Laurant. Goed nieuws in dezen is dat dankzij de inzet van
dhr. Van de Peppel de FISU bridge als sport wil erkennen. Dit zou betekenen dat alle universiteiten
bridge als sport moeten aanbieden. Men probeert dit ook bij internationale vereniging van
universiteiten voor elkaar te krijgen.
Dhr. Mol (West-Brabant): worden jeugdige topbridgers ingezet bij werving van studenten?
AT: ja.
Dhr. Verhagen (BF Regio Amsterdam): twee clubs in zijn district hebben zich stevig ingezet voor
studentenbridge maar met weinig resultaat. Hij uit zijn zorgen over de ondersteuning die door het
bureau van de NBB wordt gegeven. Steeds wordt gezegd dat de NBB er mee bezig is maar er
gebeurt niks.
Dhr. Ooijevaar (Twente): is het niet met dhr. Verhagen eens en heeft andere ervaringen. Zijn district
heeft veel steun van het bondsbureau gekregen bij het opzetten van studentenbridge.
Ad agendapunt 6: benoemingen
Tussentijds aftredend is bondspenningmeester A.M.J. de Bekker.
AT: Anton de Bekker heeft zich als penningmeester zes jaar lang met hart en ziel ingezet en de NBB
financieel buitengewoon gezond gehouden. Daarnaast zat hij in allerlei commissies van NOC*NSF.
De Bekker was vaak op het Bondsbureau en heeft daarom goede contacten met de medewerkers. Hij
was altijd bereid financiële dekking te vinden voor goede beleidsplannen en besteedde als voorzitter
van het Uitgeefteam van BRIDGE veel aandacht aan de advertentie-inkomsten. We raken een
uitstekende penningmeester kwijt. Persoonlijk afscheid zal plaatsvinden binnen het BB.
AdB: het werk vond plaats binnen een fantastisch bestuur, een warme bond met warme mensen, hij
kijkt er met veel plezier op terug.
Nieuwe penningmeester:
AT: het Bondsbestuur heeft op transparante wijze nieuwe kandidaten gezocht in overeenstemming
met de richtlijnen uit ‘goed sportbestuur’.
Het Bondsbestuur is blij een gerenommeerd bankier, al enkele jaren voorzitter van de landelijke PK,
als kandidaat penningmeester voor te kunnen stellen. Het voorstel is te benoemen per 1 jan 2007 Mr.
P.R. Zwart, lid van de Raad van bestuur van F. van Lansschot Bankiers, tot penningmeester van de
NBB.
Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
De tweede benoeming betreft de Financiële Commissie: dhr. C.L. Worms treedt tussentijds af,
voorgesteld als opvolger wordt dhr. Th. C. M. van Daalen, voorzitter van district Maasland & Meierij.
Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
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Ad agendapunt 7: vaststellen plaats en datum AV 2007
De bondsdagen 2007 vinden plaats op zaterdag 2 juni 2007 in West Brabant (Breda). Dhr. Mol,
voorzitter van dit district, nodigt ieder met klem uit want dit is een bijzondere dag: het district bestaat
25 jaar. Op 3 juni vindt het lustrumfeest plaats en iedereen is ook hiervoor uitgenodigd.
Dhr. Ruijgrok (Leiden e.o.): zijn district wil in 2008 de bondsdagen organiseren, wat door de AV met
enthousiast applaus aangenomen wordt.
Ad agendapunt 8: rondvraag
Mw. Zuur (Utrecht): attendeert iedereen erop dat de bestuursaansprakelijkheid voor districtsbesturen
niet door de NBB-verzekering gedekt wordt.
Dhr. Boehmer (BD Noord-Holland): Als er meer dan 6 districten inserts willen meesturen bij het
bridgeblad, dan kan dit niet. Kan er in zo’n geval niet onderhandeld worden over die meerkosten?
AT: nee: dit komt door een technisch probleem bij ROTO Smeets. Meer dan zes inserts kunnen niet
machinaal ingeschoten worden.
Dhr. Ruijgrok (Leiden e.o.): kan er ook een financieel vragenuurtje gehouden worden voorafgaand aan
de najaarsvergadering.
Verder het seniorenbridge: aanmeldingen voor de competitie lopen veel beter dan voorheen maar de
leeftijdsgrens van de senioren wordt steeds hoger. Kunnen wedstrijden voor senioren niet op een
doordeweekse dag gehouden worden i.p.v. in de weekenden? Dat zal deelname nog meer
bevorderen.
AdB Het is niet verstandig om de vragen over de begroting op een vragenuurtje voorafgaand aan de
vergadering te houden. De vergadering is juist voor de begroting. Ik zou het wel fijn vinden als
detailvragen vooraf via de administrateur of directeur van het Bondsbureau kunnen worden afgedaan.
AT. Voor uw vraag inzake Seniorenbridge zullen we de WEKO inschakelen.
Dhr. Brouwer (IJsselstreek) uit zijn waardering voor de nieuwste NBB-folder.
Dhr. Salet (Nijmegen): startersbridge: de zogenaamde ‘grijze’ leraren kunnen hier uiteraard goed in
participeren. Kan er een soepelere regeling (generaal pardon) komen voor die docenten?
De vraag zal worden doorgegeven aan de LOBO.
Dhr. Wildeboer (Twente): startersbridge en gemeenten: graag z.s.m. informatie hierover sturen naar
de districten.
AT: uiteraard.
Mw. Lardinois (Zuidoost-Brabant): de eindejaarsaanbieding van een restpartij door de bond
uitgegeven boeken is zeer populair bij de clubs. Is het een idee rubrieken uit BRIDGE jaarlijks als
goedkoop boekje uit te brengen voor de prijzentafels?
Dhr. V.d. Kam: we krijgen inderdaad erg veel aanvragen en het initiatief slaat aan. Zo mogelijk gaan
we hiermee door, maar veel hangt af van toevallige partijen waar we tegenaan moeten lopen. .
AT biedt dhr. Zwart een bos bloemen aan als ‘vooruitbetaling op alle werk dat hij gaat doen’. Hij wenst
iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig 2007 en sluit de vergadering.
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