Verslag Algemene Ledenvergadering Nederlandse Bridge Bond
d.d. 5 november 2016 te Noordwijkerhout
Aanwezig
Vertegenwoordigers bridgeverenigingen: zie bijlage.
Vertegenwoordigers districten: zie bijlage.
Leden Bondsbestuur: Koos Vrieze (voorzitter), Adry Janmaat-Uijtewaal (vicevoorzitter), Rob van
Leeuwen (penningmeester), Jeroen Bruggeman, Marcel Mol en Petra van Wingerden-Boers. Afwezig
met bericht van verhindering: Jan Stavast.
Secretaris: Gijs van der Scheer.
Ereleden: Laurens Hoedemaker (tevens voorzitter Adviesraad), Ton Kooijman, Armand Trippaers
(tevens ambassadeur), Bep Vriend en Berry Westra.
Leden van Verdienste: Barbara van Dijk, Ed Franken, Harry van de Peppel en Pim Vaders (tevens
ambassadeur) en Joost Hubeek.
Overige genodigden: Wieb Brouwer (ambassadeur), Carla van Rooijen (voorzitter Commissie
Jeugdbridge), Dick Rövekamp en Michel Jansma (Adviesraad), Hans van Tilburg (voorzitter Financiële
Commissie) en Marten La Haye, Alexandra Ouwejan en Theo van Munnen
(Bondsbestuurskandidaten).
Afwezig
Met bericht van verhindering afwezige clubs en districten: zie bijlage.
Afwezig met bericht van verhindering: Hans Melchers (Erelid), Frans Appels, Ruud Ruijg, Folkert
Schukken en Kees Tammens (Leden van Verdienste), Caroline van der Esch en Hans Reijn
(Adviesraad), Hans van Woerden (voorzitter Commissie Lerarenopleiding).

1.

Opening

De voorzitter, Koos Vrieze, opent de vergadering en heet alle aanwezige vertegenwoordigers van
clubbesturen van harte welkom, daarnaast in het bijzonder de aanwezige Ereleden Laurens
Hoedemaker, Ton Kooijman, Bep Vriend en Berry Westra, de Leden van Verdienste Barbara van Dijk,
Ed Franken, Joost Hubeek, Harry van de Peppel en Pim Vaders, en Wieb Brouwer (ambassadeur).
Verder ook Armand Trippaers (Erelid/ambassadeur) die dit jaar de Hans Kreijns Award zal uitreiken,
en de voorzitter van het district Drenthe Hans Hoek in verband met de uitreiking van de
Hunebedtrofee en verder alle andere genodigden.
De voorzitter merkt op dat de NBB vandaag te gast is in het district Leiden e.o. en dankt voorzitter
Daniëlle Allard, Egbert Snellers (secretaris), Peter Dekker (penningmeester), Cees Varkevisser, Henk
Wijzenbroek, Anja Koning en Peter Jansen voor de gastvrijheid.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen die het woord willen voeren, bij de microfoons te komen staan
en om duidelijk hun naam en clubnaam te melden. Het geluid van de vergadering wordt opgenomen in
verband met het verslag.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

Voor dit agendaonderdeel geeft de voorzitter het woord aan de secretaris, Gijs van der Scheer.
De secretaris zegt dat de binnengekomen vragen voor de vragenuurtjes zoals gebruikelijk
gepubliceerd zijn op de website van de NBB. De vragen zijn behandeld in de vragenuurtjes.
Het betreft inzake de financiën:
een voorstel van district Kennemerland inzake de voorstellen tot contributiewijziging. Het district
stelt o.m. voor het privilege van zogenaamde passageclubs om 50% contributiekorting te krijgen,
te handhaven.
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BC Sassem Troef en district Kennemerland vragen zich af of een andere staffel inzake de vaste
bijdrage niet logischer is.
BC de Liemers stelt voor de overgangsregeling bij het wijzigen van de contributiestructuur als
volgt aan te passen:
1. procedureel, door niet te bepalen “op verzoek van de betreffende vereniging”, maar te bepalen
dat de NBB het initiatief neemt;
2. Inhoudelijk, door niet te bepalen dat “onredelijke afwijkingen worden gecompenseerd” maar te
bepalen dat “(alle) afwijkingen worden gecompenseerd”.
van BC Oudorp komt het voorstel om de kosten voor de deelname van niet-leden aan activiteiten
van totaal clubs te schrappen.
BC Assen 1935: voorstel is om voor bridgecursisten geen € 0,50 of € 0,75 toeslag te hoeven
betalen.
District Delft vraagt hoe de afdracht voor spelers die geen lid van de NBB zijn, georganiseerd is?
Dreigt dit geen rompslomp te worden?

Voor al deze ingebrachte punten en voorstellen verwijst de secretaris naar agendapunt 7, waar deze
voorstellen door de penningmeester zullen worden behandeld.
Met betrekking tot het beleidsvragenuurtje vraagt B.C. Oudorp aandacht voor “multicultureel bridgen”.
Met betrekking tot de mededelingen meldt de secretaris voorts dat na agendapunt 7 er een
intermezzo zal zijn voor de twee onderscheidingen waar aandacht aan zal worden gegeven: de
uitreiking van de Hunebedtrofee en de uitreiking van de Hans Kreijns Award.

3.

Verslag van de ALV d.d. 7 november 2015

Omdat er naar aanleiding van de vorige vergadering in ’s-Hertogenbosch een aantal actiepunten was,
doet de voorzitter verslag van de opvolging van deze punten:
groei- en krimpscenario’s (incl. de vermindering van de LOTTO-inkomsten) zijn door het
Bondsbestuur besproken met de Adviesraad in het halfjaarlijkse overleg van 16 maart 2016;
de onderwerpen gedifferentieerd lidmaatschap / bondscontributie, governance binnen de NBB,
vrijwilligersbeleid, bridgeonderwijs ook via internet, taak en rol van het district, beleid bridgeblad
en het beraden op ondersteuning bij Denken & Doen, hebben allemaal een plek gekregen in het
nieuwe meerjarenbeleidsplan “Kom Erbij”. Voor meer informatie over de onderwerpen wordt
hiernaar verwezen;
de overige actiepunten (auteursrecht Biedbeker, evaluatie Club Battle en contact met dhr. Sikking
inzake Denken & Doen) zijn met alle betrokkenen afgehandeld.
De voorzitter informeert of er tekstuele opmerkingen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag
zijn. Omdat deze er niet zijn, wordt het verslag door de vergadering vastgesteld onder dankzegging
aan de opsteller.
4.

Verslag van de Financiële Commissie 2015

De voorzitter geeft aan dat de Financiële Commissie één van de vier commissies is, die is ingesteld
door de Algemene Ledenvergadering en haar werk doet onafhankelijk van het Bondsbestuur. De
commissie volgt de financiële ontwikkeling van de bond, overlegt periodiek met de penningmeester en
de directie van het bondsbureau en doet verslag aan de Algemene Ledenvergadering. De Financiële
Commissie kijkt ook naar de begroting en heeft dus ook naar de nieuwe contributiestructuur gekeken.
De voorzitter nodigt Hans van Tilburg (voorzitter Financiële Commissie) uit om over 2015 verslag te
doen
Geachte leden, geacht Bondsbestuur,
De Financiële Commissie (FC) heeft over het jaar 2015 in verschillende vergaderingen de jaarstukken
van de NBB bestudeerd en deze stukken besproken met de penningmeester, de administrateur en de
directeur van het bondsbureau. Daarbij kwamen ook lopende zaken aan de orde zoals de
accountantscontrole, de voorgenomen aanpassing van de lidmaatschaps- en contributiestructuur, het
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voornemen inzake de organisatie van het WK 2019, de topsportfinanciering en het begrotingsvoorstel
voor het jaar 2016.
Voorts is de voorzitter van de FC in de gelegenheid geweest het overleg met de accountant van de
NBB over de controle van het jaar 2015 bij te wonen en aan de bespreking ervan deel te nemen. Ook
is de FC betrokken geweest bij de voorbereiding van het advies aan uw vergadering over de opdracht
aan de accountant voor 2016. Zie hiervoor agendapunt 11.
Wij constateren, dat de beoogde besparing op de accountantskosten niet is gehaald. De
penningmeester wijt dit aan de regelgeving inzake toezicht op de accountantswerkzaamheden, die
sterk kostenverhogend werkt. Hij stelt dat het niet reëel is het prijsniveau nu te vergelijken met 2012.
Daarnaast speelt de historie een rol en is de nieuwe accountant extra voorzichtig. Hij dient zijn oordeel
te onderbouwen met een hoge kwaliteit aan controledossiers.
Het nieuwe contributiesysteem beoogt geen financiële lastenverzwaring te zijn voor de leden, maar is
bedoeld om leden erbij te krijgen en in de toekomst zo nodig een meer flexibele contributieafdracht
mogelijk te kunnen maken, een doelstelling waarin de FC zich goed kan vinden.
De FC is tevreden over het gevoerde overleg en de gegeven informatie. De FC heeft vertrouwen in
het over 2015 gevoerde financiële beleid, waarbij het voor 2017 uitgezette beleid is meegenomen.
Op grond van het bovenstaande wil de Financiële Commissie ondanks de afwezigheid van een
goedkeurende accountantsverklaring voor de gehele jaarrekening, de Algemene Ledenvergadering
voorstellen om aan de penningmeester in het bijzonder en aan het Bondsbestuur in het algemeen
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2015.
Hans van Tilburg, 5 november 2016,
namens de door de ALV benoemde Financiële Commissie
De voorzitter dankt Hans van Tilburg en de overige leden voor het werk en het verslag. Vanuit de zaal
zijn er geen vragen over het verslag van de Financiële Commissie.
5.

Jaarverslag 2015

Sportief Jaarverslag 2015
De voorzitter merkt op dat het Sportief Jaarverslag een reflectie is van alle activiteiten die door al die
vrijwilligers in het land ten behoeve van bridge worden uitgevoerd.
Omdat er geen opmerkingen zijn, wordt onder dankzegging aan allen die zich voor al deze activiteiten
hebben ingespannen, het Sportief Jaarverslag 2015 door de vergadering vastgesteld.
Financieel Jaarverslag 2015
De in het Sportief Jaarverslag 2015 verrichte activiteiten vertalen zich ook altijd in cijfers. De voorzitter
vraagt of de penningmeester, Rob van Leeuwen, nog behoefte heeft aan een verdere toelichting op
het Financieel Jaarverslag 2015.
De penningmeester stelt de vergadering voor het batig saldo over 2015 (€ 181.615,=) voor € 99.165,=
toe te voegen aan de Algemene Reserve van de NBB en € 82.000,= aan te wenden voor het vormen
van een bestemmingsreserve automatiseringskosten. De vergadering heeft hierover geen vragen en
gaat hier unaniem mee akkoord.
Omdat er verder geen opmerkingen uit de zaal komen concludeert de voorzitter dat de Algemene
Ledenvergadering dit deel van het verslag, met dank aan de Financiële Commissie, goedkeurt en
vaststelt, waarbij het Bondsbestuur decharge krijgt voor het gevoerde beleid in 2015.
6.

Verslag Adviesraad

Nadat hier onder agendapunt 4 de Financiële Commissie aan bod is geweest, een ALV-commissie die
toeziet op de financiën, is het het genoegen van de voorzitter hier nog een andere commissie van de
Algemene Vergadering aan het woord te laten. Dit is geen toezichthoudende commissie, maar daarom
niet minder belangrijk. De Adviesraad dient het Bondsbestuur - gevraagd en ongevraagd - van
advies.
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De voorzitter nodigt Laurens Hoedemaker, voorzitter van de Adviesraad, uit om de vergadering over
de huidige zienswijze van de commissie kort bij te praten.
Geachte aanwezigen, vrienden en vriendinnen,
De Adviesraad heeft twee bijeenkomsten besteed aan het bespreken van het Meerjarenbeleidsplan
2017-2020 van de NBB. De raad heeft waardering voor de grote hoeveelheid werk die door het
Bondsbestuur en het bondsbureau is verzet om tot het concept meerjarenbeleidsplan te komen.
De Adviesraad is in de gelegenheid gesteld al in een vroeg stadium van de planvorming zijn
commentaar te geven en concludeert dat suggesties vanuit de raad hun weg hebben gevonden in de
versie die aan de Algemene Vergadering wordt aangeboden.
Het blijkt een prima initiatief te zijn om externe partijen (Mulier Instituut, Publinc., Kenniscentrum
Sport) te vragen de ‘markt’ voor bridge te verkennen en in kaart te brengen. Hun objectieve
waarnemingen bieden een goed vertrekpunt om tot beleidskeuzes te komen voor de periode 20172020.
De NBB baseert zich in het meerjarenbeleidsplan dan ook sterk op maatschappelijke ontwikkelingen
en maakt daarnaast eigen keuzes op basis van ontwikkelingen in recreatief sportland. Gezien de
koers die NOC*NSF vaart ten aanzien van niet-Olympische sporten, en denksporten in het bijzonder,
is dit heel verstandig.
Het meerjarenbeleidsplan geeft op basis van de analyses op meerdere plaatsen de richting voor de
komende jaren aan. Doelstellingen ontbreken echter en de haalbaarheid van de plannen komt
nauwelijks aan bod. De Adviesraad heeft er alle begrip voor dat de NBB zich in dit stadium van de
planvorming niet wil binden aan ‘smart’ gedefinieerde doelstellingen, maar deze de komende vier jaar
per jaar wil gaan vaststellen. Wel moet de NBB zich ervan bewust zijn of daar waar in het verleden
soortgelijke plannen niet zijn gerealiseerd, de omstandigheden inmiddels zodanig zijn gewijzigd dat er
nu wel een kans van slagen is.
Bij ongewijzigd beleid houdt de instroom aan nieuwe leden geen gelijke tred met de hoge,
leeftijdsgebonden uitstroom. De cijfers in het Publinc.-rapport zijn zeer duidelijk. De NBB maakt de
keuze een grote en financieel gezonde sportbond te blijven met voldoende massa en draagkracht om
goede dienstverlening aan zijn leden te kunnen blijven bieden. Er zal dus hard moeten worden
gewerkt aan de instroom. De studie van het Mulier Instituut geeft aan dat er voldoende potentieel is
mensen voor bridge te interesseren. Op basis van het Publinc.-rapport verbindt de NBB hieraan de
conclusie dat hij zich primair wil richten op bridge met een recreatieve focus, zonder de aandacht voor
wedstrijdbridge en topbridge te verliezen. Goed dat deze keuze wordt gemaakt.
Om nieuwe bridgers te werven positioneert de NBB bridge dan ook als sociale activiteit. Bridge als
spel wordt nevengeschikt aan bridge als sport en bridge als middel wordt nevengeschikt aan bridge
als doel. Dit is geen onlogische en naar de mening van de Adviesraad een verstandige ontwikkeling.
Maar, het Publinc.-rapport waarschuwt wel voor overdrijving en waarschuwt bridge te promoten als het
middel bij uitstek tegen eenzaamheid, uitsluiting en ziekte. Het rigide volgen van het Kenniscentrum
Sport in zijn doelgroepbeschrijving lijkt de Adviesraad dan ook niet juist.
Het werven van nieuwe bridgers begint bij ‘bridge leren’, logischerwijs de eerste beleidsfocus. Dat de
bridgeclubs hier een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol (gaan) spelen is evident. Elke bij de NBB
aangesloten club moet er voor kunnen zorgen dat je bridge leert. In het verlengde hiervan wil de NBB
zijn faciliterende rol afbouwen en een eigen bridgeleermethode ontwikkelen. Dit zal veel tact en
diplomatie vergen van de NBB om verscheidene partijen met de uiteenlopende belangen bij elkaar te
brengen.
In de plannen zijn en blijven de bridgeclubs het kloppend hart van de NBB (Beleidsfocus B). Dit is in
lijn met vroegere discussies in de Adviesraad. Veel wordt gezegd over het onderscheid tussen wel en
niet bij de NBB aangesloten verenigingen. De veronderstelling dat een bij de NBB aangesloten club
beter georganiseerd is of gezelliger is, kan van een vraagteken worden voorzien. Het gaat er om wat
heeft een bij de NBB aangesloten club zijn leden meer te bieden dan een niet bij de NBB aangesloten
club en welke voordelen heeft het clubbestuur bij aansluiting. In dezen is de genoemde ontzorging
het uitwerken meer dan waard. De rol die de NBB kan spelen bij de sociale functie van lokale
bridgegemeenschappen moet niet worden overdreven, het is vooral de inzet van het kader in deze
gemeenschappen dat het succes bepaalt.
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In Beleidsfocus B wordt gesproken over flexibele toepassing van de spelregels. De Adviesraad
herkent dat strikte toepassing en uitvoering van de spelregels beïnvloed wordt door de sociale situatie
en het speelniveau. Grote terughoudendheid is hier op zijn plaats. Eén van de sterke pijlers van bridge
is dat het overal in de wereld op dezelfde wijze wordt gespeeld. Grote terughoudendheid is hier op zijn
plaats en de Adviesraad is dan ook negatief inzake een geformaliseerde differentiatie van de
spelregels. Veeleer zou de NBB kunnen investeren in het mensvriendelijker maken van arbitrale hulp
aan tafel.
Het binden van bridgers aan clubs en het binden van clubs aan de NBB met nieuwe
lidmaatschapsvormen krijgt een eigen beleidsfocus (Beleidsfocus C). Inmiddels heeft de NBB een
‘Voorstel tot Aanpassing lidmaatschap- en contributiestructuur NBB’ uitgewerkt. De Adviesraad is zeer
positief over de flexibiliteit die de NBB de bridgegemeenschap met dit voorstel aanbiedt; in het
bijzonder de gelegenheid die wordt geboden aan niet-NBB-leden om gereglementeerd te kunnen
profiteren van de NBB-dienstverlening. Naast veel waardering voor het voorstel, zijn de operationele
invoering van het voorstel en de vaste bijdrage die elke club zou gaan betalen voor de diensten van
de NBB aandachtspunten. De Adviesraad vraagt het Bondsbestuur deze staffel nog eens kritisch te
bezien.
Internationaal (Top)bridge (Beleidsfocus E) is zeer duidelijk. De financiële bomen reiken niet meer tot
de hemel en de internationale afvaardiging in de categorie ‘Seniors’ heeft dit reeds aan den lijve
ondervonden. Onduidelijk is echter wat de NBB wil en kan doen om zijn positie in EBL en WBF zowel
qua invloed als qua financiële verplichtingen te verbeteren.
In het sluitstuk - het goede behouden - (Beleidsfocus F), zijn volledigheidshalve nog enkele
belangrijke punten opgenomen. Er wordt de loftrompet gestoken over de rol van districten en de
communicatie over de ‘bestuursovereenkomst’. Leden van de Adviesraad met ervaring ter zake delen
dit positieve beeld niet. Belangrijk is het statement over het Bridgeblad. Los van een oordeel over de
inhoud, onderschrijft de Adviesraad het oordeel van de NBB dat het Bridgeblad de komende periode
integraal onderdeel is van het lidmaatschap.
Laurens Hoedemaker, voorzitter Adviesraad
5 november 2016
De voorzitter dankt de heer Hoedemaker voor het verslag van de Adviesraad.
7.

Bestuursbeleid

7A/B Inleiding en vaststellen meerjarenbeleidsplan
Aan de hand van een Powerpoint-Presentatie neemt de voorzitter de vergadering mee in de grote
lijnen die ook ten grondslag liggen aan het tot stand komen van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
met de naam “Kom Erbij”.
De belangrijkste punten uit de presentatie:
- een NIPO-enquête geeft aan dat er in Nederland 200.000 mensen actief aan het bridgen zijn,
waarvan de helft lid is van de bond. Van de andere helft zijn 60.000 lid van een zogenaamde grijze
club en 40.000 thuisbridgers (met familie, vrienden). Verder blijkt uit de enquête dat 1 miljoen
mensen aangegeven hebben wel eens te hebben gedacht om met bridge te beginnen. Het is een
uitdaging voor de bond om in de komende jaren deze mensen die langs de zijlijn staan binnen te
halen. Er voor te zorgen dat de club “The place to be” is. Hierom moeten clubs meer toegankelijk
worden. De drempel om binnen te stappen kan worden verlaagd door:
• bridgeleermethodes te ontwikkelen die passen bij iedere doelgroep. Hierop moet breed ingezet
worden.
• begeleiding van nieuwe bridgers. Mensen, ook de recreatieve spelers, moeten het gevoel
krijgen in een warm bad terecht te komen.
• bridgeclubs te zien als ontmoetingsplek waar aan een sociaal netwerk gebouwd wordt. Een van
de goede voorbeelden hiervan is het nieuwe denksportcentrum in Amsterdam Noord. Via
“crowdfunding” is Yolanda Schaefer er (met anderen) in geslaagd om een pand te vinden waar
een aantal bridgeclubs onderdak vinden, maar waar men elkaar ook treft buiten het bridgen om.
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Daarnaast blijft de NBB bezig met het versterken van clubs door het blijven aanbieden van
ondersteuning op diverse terreinen: advies op maat, opleiden van kader, automatiserings- en
administratieve ondersteuning, aanbieden van apps, pakketten en programma’s.
het aanbieden van passende lidmaatschappen om zo tegemoet te komen aan wensen van
potentiële leden (clubs, organisaties en individuele leden) voor wie het nu onmogelijk is om lid te
worden van de bond. Bij de behandeling van het “Voorstel voor het Aanpassen van de
lidmaatschaps- en contributiestructuur per 1 januari 2017”, wordt nader ingegaan op de nieuwe
mogelijkheden.
bridge als middel om maatschappelijke veranderingen tot stand te kunnen brengen. Aangetoond is
dat bridgen positieve gezondheidseffecten met zich mee brengt (het denkvermogen wordt getraind,
mensen maken nieuwe vrienden en sociaal isolement wordt voorkomen). Vanuit de bond worden
contacten gelegd met gemeenten en landelijke overheid om vanuit het welzijns- &
gezondheidsperspectief, meer dan vanuit een sportperspectief, gebruik te kunnen maken van de
financiële stromen die op deze gebieden beschikbaar worden gesteld. Kwetsbare groepen in de
samenleving, mensen met fysieke beperkingen en de mensen met een migratieachtergrond,
kunnen nieuwe interessante doelgroepen zijn waarop de bond zich zal richten.
het topbridge zal binnen de bond aandacht moeten blijven krijgen. Vanochtend heeft Bas Drijver,
speler van het Open Team dat afgelopen september goud gewonnen heeft bij de World Bridge
Games in Wroclaw (Polen), een inspirerend verhaal verteld en hij nam de aanwezigen mee in de
wereld van bridge spelen op topniveau. De doelstelling blijft om als Nederland in de top van het
internationaal bridgen mee te blijven doen. Zowel op Europees als op wereldniveau zal de bond
betrokken blijven bij de verschillende organisaties. Verandering van binnenuit is hierbij de leidraad.
Subsidies vanuit de Lotto/Staatsloterij zullen de komende jaren afnemen. De 7%-norm die binnen
de bond geldt, zal ook in de komende jaren gehandhaafd blijven. Met NOC*NSF en (mogelijke)
sponsoren zal overlegd worden over mogelijkheden tot externe financiering/sponsoring.
nieuwe wegen zoeken om de bond ook in de toekomst gezond te houden is belangrijk. Belangrijker
nog is er voor te zorgen dat het goede behouden en versterkt wordt: aandacht voor vrijwilligers,
samenwerking met de districten, het organiseren van bondswedstrijden, continuering van het
bridgeblad, aandacht voor de jeugd en de dienstverlening van de Bridge- en Boekenshop.

De presentatie van de voorzitter geeft aanleiding tot vragen en opmerkingen.
De heer Serné (N.R.B.C. Capelle) vertelt kort van het succes van de activiteiten van zijn club om
nieuwe leden te vinden voor de club. Hij onderschrijft het belang om als club actief bezig te zijn met
het werven van nieuwe leden. Het gaat zelfs zo goed dat er momenteel een ledenstop is bij N.R.B.C.
Capelle. Hij nodigt de aanwezigen dan ook uit met het bestuur van de club te komen praten over hoe
dit aangepakt wordt.
De heer Sikking (Breezandse B.C.) vraagt zich af of de verwachting in de nieuwe plannen met
betrekking tot een stijging van het ledenaantal vooralsnog niet te optimistisch is. De voorzitter geeft
aan dat hij positieve resultaten ziet als gevolg van de aantallen mensen die in Nederland bridgen,
maar nog geen lid zijn. Dit zijn grote hoeveelheden. En dit is de groep die de bond in de komende
jaren moet zien te bereiken.
Mevrouw Roelofs (Rosendaelse B.C./district Midden en Oost Gelderland) vindt het jammer dat in het
plan weinig aandacht is voor jeugdbridge. Er wordt alleen een korte verwijzing gedaan naar het
jeugdbeleidsplan.
De heer Verbeek (DS’16) sluit zich hierbij aan. Hij vindt weinig terug over jeugdbridge in het
meerjarenbeleidsplan van de bond. Hij stelt voor om het Meerjarenjeugdbeleidsplan op te nemen in
het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 “Kom Erbij”.
Jeroen Bruggeman (portefeuillehouder Jeugdbridge binnen het Bondsbestuur) geeft aan dat de beide
voorgaande sprekers gelijk hebben in hun opmerking dat er weinig tekst staat over Jeugdbridge in het
meerjarenbeleidsplan van de bond. Dit betekent echter geenszins dat er geen aandacht is voor het
Jeugdbridge. Het aantal jeugdleden is te laag, daar is iedereen het over eens.
Carla van Rooijen (nieuwe voorzitter van de Commissie Jeugdbridge) geeft aan dat er vanuit de
commissie veel aandacht is voor het onder de jeugd bekend maken van bridge. Het minibridge
(basisscholen) loopt goed. Veel initiatieven worden hiervoor opgestart. Het probleem zit hem met
name, net zoals bij iedere andere sportbond/vereniging, bij de groep jongeren die naar de middelbare
school gaat. Het is lastig om deze categorie jeugd te enthousiasmeren voor bridge. Tot nu toe is de
bond vooral ondersteunend geweest naar initiatieven die door anderen worden opgestart. Er zal meer
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structuur komen om kinderen kennis te laten maken met bridge. Hiertoe wordt een nieuw
Meerjarenjeugdbeleidsplan opgesteld.
Jeroen Bruggeman geeft aan dat de workshop Jeugdbridge Leiden die vandaag door o.a. Henk
Wijzenbroek is gegeven, een indrukwekkend en leerzaam voorbeeld is van hoe een succesvol
jeuggdbridgeproject kan worden opgezet. Hij raadt clubs aan contact met hem op te nemen.
Daarnaast zegt hij toe het nieuwe Meerjarenjeugdbeleidsplan op te nemen op de agenda van de
algemene vergadering van 2017.
De voorzitter vat samen dat het proces van totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan zeer
zorgvuldig is geweest. Iedereen is in de gelegenheid geweest hier op in te spreken en dit is ook volop
gedaan. Hij is ervan overtuigd dat daarom ook van een “breed-gedragen” plan gesproken kan worden,
dat hier vandaag aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Zonder het meerjarenbeleidsplan in detail te bespreken mag duidelijk zijn dat de kern van het plan is
dat de bond de komende jaren met driedubbele energie gaat werken aan “toegankelijkheid”:
- Toegankelijkheid van de sport: hoe leer je bridgen en hoe/waar vind je deze nieuwe toetreders;
- Toegankelijkheid van de clubs: hoe maak en houd je de club leuk;
- Toegankelijkheid van de bond: wij zijn er om u te helpen!
Het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 “Kom Erbij” wordt door de voorzitter in stemming gebracht. Het
plan wordt unaniem goedgekeurd en aangenomen.

Intermezzo
Hunebedtrofee
De voorzitter vertelt dat het een lang gewortelde traditie is dat hij samen met de voorzitter van het
district Drenthe op deze vergadering de Hunebedtrofee uitreikt. Deze trofee is een wisseltrofee. De
voorzitter nodigt de voorzitter van district Drenthe, Hans Hoek, uit om naar voren te komen.
Bij de Hunebedtrofee gaat het om een opmerkelijke prestatie die de bridgesport bevordert. Dit jaar is
de keus gevallen op een persoon die de tijdsgeest goed aanvoelt. Immers nu de banken nagenoeg
geen spaarrente meer geven, is crowdfunding onder onze leden kansrijk en nu Nederland vergrijst en
de overheid terugtreedt, komen er steeds meer openbare gebouwen leeg te staan. De winnaar van dit
jaar zag hierin een win-win situatie. Een gebouw opkopen, als denksportcentrum inrichten en met
crowdfunding betalen. En zo is het gegaan. Denksportcentrum “Het Zwanenmeer” is dankzij de
toegewijde en belangeloze inzet van Yolanda Schaefer tot stand gekomen. Zij heeft de Hunebedtrofee
meer dan verdiend. Een geweldig denksportcentrum is in Amsterdam Noord tot stand gekomen. U
kunt daar ook in het BridgeBlad over lezen. Meer dan € 300.000 is met crowdfunding opgehaald en de
obligatiehouder krijgen véél meer rente dan de bank hen zou geven. Een wereldidee, volgens de
voorzitter, en een tip voor alle clubs in de zaal. Dit is het moment om gemakkelijk een
denksportcentrum tot stand te laten komen.
De voorzitter vraagt Yolanda Schaefer naar voren te komen om de wisselprijs (en een kleine Hunebed
om te behouden) en de bloemen in ontvangst te nemen.
Hans Kreijns Award
De Hans Kreijns Award is, zoals de voorzitter vertelt, ingesteld voor sportief gedrag van een clublid in
het afgelopen jaar en zal dit jaar worden uitgereikt door Armand Trippaers, oud-voorzitter van de
bond, Erelid en tevens lid van de Commissie Hans Kreijns Award. De voorzitter vraagt hem naar voren
te komen.
Armand Trippaers licht toe dat de jaarlijkse award in het leven geroepen is om te benadrukken dat
sportiviteit, respect en plezier belangrijke waarden zijn in de bridgesport. De award zal worden
uitgereikt aan een bridger die aan de bridgetafel dit gedachtegoed van Hans Kreijns het best heeft
uitgedragen. Dit jaar wordt de award uitgereikt aan een man van wie men binnen de club aangeeft dat
hij in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid is tot ambassadeur voor zijn club. Sinds hij in 2012 lid werd van
zijn club steunt het beleid, ter waarborging van de sfeer binnen de club, op drie pijlers: 1) gezelligheid
is troef, 2) hoffelijkheid is verplicht, ook tegen je eigen partner, en 3) we spelen volgens de regels. Hij
sprak eerder deze vergadering zijn bewondering uit voor het bestuur van zijn club met betrekking tot
het gezond houden van de club. Nu wordt hij zelf in het zonnetje gezet. Hij is in de zaal aanwezig
omdat hij denkt dat zijn partner Jopie Scheel een onderscheiding gaat krijgen, maar zij zit in het
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complot omdat hij degene is die de welverdiende award gaat ontvangen. De Hans Kreijns Award 2016
is voor Gerrit Serné van N.R.B.C. Capelle.
Na de award en de bloemen in ontvangst te hebben genomen dankt hij de commissie voor het
toekennen van deze award. Hij had dit niet verwacht en is totaal verrast door de toekenning.
De voorzitter vraagt de vergadering aandacht voor een bijzondere aangelegenheid. Daartoe vraagt hij
Driek Bronsgeest-Schoute op het podium te komen. De voorzitter zegt dat hij namens het
Bondsbestuur de Algemene Vergadering voorstelt om Driek Bronsgeest-Schoute te benoemen als Lid
van Verdienste van de Nederlandse Bridge Bond.
Driek Bronsgeest-Schoute was Bondsbestuurslid (1998-2008), voorzitter van de Commissie
Jeugdbridge (1999-2008) en LOBO/CLO voorzitter (2000-2008 en 2010-2016). Begin deze maand
heeft zij afscheid genomen van de CLO. Maar zij is niet alleen bestuurder, ze is ook actief aan de
basis. In 1998 werd ze bridgedocent en in 2004 WL. Ze geeft bridgelessen en is al jaren betrokken bij
een passageclub in Kennemerland. Daarnaast begeleidt ze bridgereizen bij Dekker Bridge. Ze speelt
zelf ook nog bridge. Ze is naast lid van B.C. Josephine ook lid van BIC en StepBridge.
Driek Bronsgeest kwam in het Bondsbestuur als opvolger van Emmy van Strien die jeugdbridge in
haar portefeuille had. Bij de portefeuille hoorde destijds het voorzitterschap van de onderliggende
commissie. Omdat zij onderwijservaring had (ze gaf biologieles op een middelbare school) kreeg zij
ook de portefeuille bridge leren. Ze nam in 2000 het voorzitterschap van de LOBO (Commissie
Lerarenopleiding en Bridgeonderwijs) over van Pim Vaders. Toen ze in mei 2008 aftrad als
Bondsbestuurslid, moest ze ook het voorzitterschap van beide commissies opgeven. Eind 2010
besloot het Bondsbestuur dat het voorzitterschap van de commissies geen taak voor
Bondsbestuursleden meer was. De CLO zag haar kans schoon en vroeg haar wederom voorzitter te
worden. Onder haar voorzitterschap heeft de commissie de docentenopleiding hervormd. Rond 2000
leerden bridgedocenten lesgeven uit ‘Van Start tot Finish’ met het accent op aanbodgericht lesgeven.
Dit werd omgevormd naar een opleiding die uitgaat van ‘Leergericht bridgeles geven’. Een
bijbehorend didactiekboek verscheen in 2004. Lesgeven tijdens een stage en het maken van een
lesvoorbereiding waren twee zaken die onder andere aan de opleiding werden toegevoegd. Ook de
opleiders werden geschoold.
De CLO (en dus ook de voorzitter) kreeg te maken met verschillende zaken: er kwamen meerdere
lesmethodes op de markt, de subsidie voor de ING Bank Bridge Academie (IBBA) verdween, het
project Startersbridge is gekomen, lesgeven met PowerPoint werd geïntroduceerd, de samenwerking
tussen de NBB en Berry en BIC kwam tot stand en ga zo maar door. Een aantal van deze zaken
veroorzaakte onrust in ‘bridge leren land’ en ook binnen de commissie. Driek Bronsgeest-Schoute
zorgde ervoor dat de CLO gefocust bleef op de kwaliteit van de docentenopleiding, die er daardoor
niet onder leed. Integendeel, het aantal deelnemers aan de opleiding groeit de laatste jaren.
Typerend:
Het afscheid als voorzitter van de CLO is haar eigen wens, maar zij heeft dit wel een jaartje uitgesteld:
door de personele wisseling binnen de afdeling opleidingen van het bondsbureau is ze vanwege de
continuïteit nog een jaartje gebleven: ook dit is typisch Driek. Gelukkig stopt ze alleen als voorzitter
van de CLO, alle andere activiteiten blijft ze gewoon doen. Ook wil ze nog wel aanblijven als opleider
bij de docentenopleiding, maar ‘alleen als de CLO het wil’.
De voorzitter vraagt Driek Bronsgeest de zaal te verlaten zodat de voorzitter het voorstel van het
Bondsbestuur om haar te benoemen als Lid van Verdienste van de Nederlandse Bridge Bond in de
vergadering in stemming kan worden gebracht. Het voorstel wordt door de aanwezigen unaniem
aangenomen. Onder luid applaus keert Driek Bronsgeest terug in de vergadering. Na het in ontvangst
nemen van de bloemen en van het bondsspeldje Lid van Verdienste, dankt zij de vergadering en het
Bondsbestuur voor deze waardering. Ze benadrukt het belang om de CLO te betrekken bij de nieuwe
bridgeleermethode.

Einde Intermezzo
7C Voorstel aanpassen contributie- en lidmaatschapsstructuur
Over het voorstel tot aanpassing van de lidmaatschaps- en contributiestructuur per 1 januari 2017,
geeft de voorzitter aan dat bij de vanochtend gehouden vragenuurtjes de opkomst groot was en dat er
pittige vragen waren. De motieven om te komen tot een wijziging in de genoemde structuur zijn
ingegeven door:
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corrigeren lastenverdeling dubbellidmaatschap;
mogelijk maken dat ook niet-aangesloten bridgers gebruik kunnen maken van de diensten die de
NBB biedt;
de Meesterpunten voor alle clubleden toegankelijk te maken en om de clubs en organisatoren vrij
te maken van aparte afrekeningen.
In samenhang met Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 gaat de Bridgebond zo mee in veranderingen in
en behoeften uit de maatschappij.
De voorgestelde wijzigingen zijn binnen het Bondsbestuur al een lange tijd in voorbereiding. De
Adviesraad en de Financiële Commissie zijn over de plannen gehoord en zij hebben positief
geadviseerd. De nieuwe lidmaatschaps- en contributiestructuur geeft flexibiliteit voor de toekomst.
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Rob van Leeuwen, die nader in zal gaan op de
vragen uit de vragenuurtjes. In grote lijnen hadden de vragen te maken met:
vervallen kortingsregeling passageclubs. Het Bondsbestuur stelt voor, naar aanleiding van
hetgeen gezegd is, de kortingsregeling passageclubs in 2017 (overgangsjaar) ongemoeid te
laten.
gekozen structuur: de algemene dienstverlening van de NBB valt onder de vaste kosten (zgn.
basisvergoeding). De grenzen van de staffel zijn arbitrair. Volgens de berekeningen gaat 80%
van de clubs er financieel op vooruit. De andere 20% gaat meer betalen. Grote verschillen voor
clubs worden via een overgangsregeling individueel gecompenseerd. Het Bondsbestuur stelt
voor ‘de staffel’ na één jaar te evalueren.
een toeslag van € 0,50/€ 0,75 per keer voor een NBB-club voor niet-leden als deze meespelen bij
een NBB-club. Verwacht wordt dat dit uiteindelijk kan leiden tot een toename van het aantal NBBleden.
De penningmeester vraagt of er nog opmerkingen vragen zijn:
De heer Brandwagt (bestuurslid Bridgedistrict Amsterdam) leest namens Bridgevereniging
Continental aan de Amstel (1038) een bij het district ingekomen brief voor. De club heeft
berekend dat zij in de nieuwe structuur ongeveer 1.000 euro per jaar zal moeten gaan betalen
(los van de eventuele extra kosten voor niet-leden), terwijl dit in de oude structuur ongeveer 150
euro lager is. Uiteindelijk gevolg is een contributieverhoging voor de leden.
Mevrouw De Bijl (voorzitter district Noord-Holland): B.C. De Schildersbuurt (4059) is tegenstander
van hogere kosten voor de club. Volgens B.C. de Waard (4009) zijn de vaste kosten die in
rekening worden gebracht veel hoger dan de afrekening MP die zij jaarlijks hebben. Het betekent
dat zij er op achteruit gaan.
De heer Kubbe (secretaris district Dordrecht) vraagt zich af of de nieuwe structuur gunstig is voor
de denksportcentra die lid zijn van de bond en geen leden hebben, maar wel wedstrijden
organiseren. De heer Waaker (FC Twente Bridge) heeft een soortgelijke vraag over zijn
organisatie die een stichting is zonder clubleden. Mevrouw Schaefer (De Groene Brug) reageert
dat niet voor alle denksportcentra de problemen hetzelfde zijn. Zij hebben geen problemen met
de voorstellen.
De heer Sneller (secretaris district Leiden e.o.): vraagt zich af hoe de staffelindeling tot stand is
gekomen.
Mevrouw Willemsen-Zwaagstra (voorzitter district Kennemerland) vraagt zich af waarom de
regeling niet later in kan gaan dan per 1 juni 2017, bijvoorbeeld per 1 juli of per 1 augustus.
Gijs van der Scheer, secretaris Bondsbestuur, geeft aan dat er goed is nagedacht over de
implementatie en de nazorg. Clubs voor wie de regeling nadelig is, worden benaderd en zullen in een
overgangsperiode gecompenseerd worden. Het lijkt verstandig om eerst de voorschotcontributie 2017
en de eindafrekening 2016 goed naast elkaar te leggen. De indeling van de staffel is in zekere zin
wellicht arbitrair, maar er moeten ergens grenzen worden getrokken. De bedragen uit de staffel zijn op
verschillende manieren doorberekend. Inzake de toeslagen is er voor de ingangsdatum van 1 juni
gekozen omdat op dat moment het seizoen afloopt. De voorzitter benadrukt tenslotte de compensatie
in het eerste jaar van de clubs die er op achteruit gaan.

Het voorstel wordt door de voorzitter in stemming gebracht met de twee aanpassingen:
voor passageclubs blijft de korting in 2017 gehandhaafd;
de staffel wordt na één jaar geëvalueerd.
Er zijn 3 onthoudingen, 14 stemmen tegen. Aangezien de meerderheid voor is, wordt het voorstel tot
aanpassing van de lidmaatschaps- en contributiestructuur per 1 januari 2017 door de vergadering
aangenomen en vastgesteld.
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8.

Begroting 2017 met contributievoorstel

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Rob van Leeuwen.
De penningmeester vertelt dat de begroting in het “Voorwoord van de penningmeester” is toegelicht
en dat hij in eerste instantie hiermee wil volstaan. Omdat de meerjarenbegroting indicatief is, hoeft
daarover niet te worden besloten.
De penningmeester merkt op dat voor 2019 er een voorschot is genomen op een budget-neutrale
organisatie van een WK in eigen land. Met de Adviesraad en de Financiële Commissie is deze
mogelijke ontwikkeling ook besproken. Als het plan doorgaat dan zullen verplichtingen jegens WBF en
bijvoorbeeld het congrescentrum eind dit jaar/begin volgend jaar moeten worden aangegaan.
Verwachting is dat de organisatiekosten ongeveer 1,4 miljoen zullen zijn. Deze zullen moeten worden
gedekt door externe financiering.
Het begrotingsvoorstel is onder het gebruikelijke voorbehoud dat de aan te vragen en
geprognosticeerde subsidies inderdaad worden toegekend.
Het contributievoorstel is in het vorige agendapunt uitvoerig besproken. De penningmeester stelt trots
dat het in de afgelopen jaren opgebouwde eigen vermogen het toelaat de vergadering dit voorstel te
kunnen doen. Duidelijk is dat de liquiditeiten van de Bridgebond in 2017 sterk zullen afnemen. Dit kan
worden opgevangen, maar in 2018 zal wel weer een nieuw evenwicht moeten worden gevonden.
Behalve de wijze waarop de contributiewijzigingen in de praktijk zullen uitpakken, zullen ook de
ontwikkelingen rondom topsport (gewijzigde subsidievoorwaarden voor topsport) hiervoor bepalend
zijn.
De verwachting is in 2017 dat er een negatief resultaat van ongeveer 275.000 euro zal zijn.
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn toelichting en gaat over tot het in stemming brengen
van de Begroting 2017 en het contributievoorstel. De voorzitter stelt vast dat de Algemene
Ledenvergadering de Begroting 2017 en het contributievoorstel unaniem heeft vastgesteld.
9.

Wijzigingsvoorstel Huishoudelijk Reglement inzake quorumeisen aan vergaderbesluiten
Bondsbestuur

Voor dit agendapunt geeft de voorzitter het woord aan Adry Janmaat-Uijtewaal, vicevoorzitter. Zij geeft
aan dat het Bondsbestuur in het kader van de governance, er op wil letten dat de besluitvorming
binnen het Bondsbestuur ordelijk verloopt. Met de moderne communicatiemiddelen zoals internet, en
een steeds hoger tempo waarin besluiten van het Bondsbestuur verwacht worden, is het belangrijk
goed vast te leggen wanneer en hoe rechtsgeldig een besluit binnen het Bondsbestuur tot stand komt.
Dit staat nu in het voorstel duidelijk omschreven.
De voorzitter brengt het wijzigingsvoorstel in stemming en stelt vast dat de vergadering unaniem
akkoord is met de voorgestelde wijzigingen.
10. Voorstel (her)benoemingen in organen van de NBB
Alvorens over te gaan tot het agendapunt Benoemingen merkt de voorzitter op dat de bond afhankelijk
is en blijft van vrijwilligers. Het Bondsbestuur is altijd ongelofelijk blij om te zien dat er zoveel mensen
zijn die bereid zijn om hun deskundigheid voor bridge in Nederland in te zetten, waaronder de
clubbestuurders die in de zaal aanwezig zijn.
A. Financiële Commissie
De voorzitter vertelt dat aftredend maar herkiesbaar zijn: voorzitter Hans van Tilburg, en de leden
Herman Post en Ton Willems (beiden niet aanwezig). Fijn dat ze weer voor een periode van drie jaar
in de Financiële Commissie actief willen zijn.
De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met deze herbenoeming.
B. Straf- en Tuchtcommissie
De voorzitter stelt dat veiligheid in de sport een groot issue is en dat het tuchtrecht daarbij een
belangrijke bouwsteen is om ongewenst gedrag tegen te gaan.
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Marijke Erich-van Mechelen, Anneke Simons en Rob Bosman (allen niet aanwezig) zijn aftredend en
herkiesbaar. Fijn dat ook zij weer voor drie jaar verder willen.
De Algemene Vergadering stemt unaniem in met deze herbenoemingen.
C. Commissie van Beroep
Aftredend en her te benoemen voor weer drie jaar zijn Truus van de Spek en Petra Kaas (beiden niet
aanwezig). Fijn dat ze door willen gaan.
Aftredend en niet herbenoembaar is Cees Varkevisser (niet aanwezig). In goed overleg met de
commissie is besloten voor hem geen vervanger te zoeken. Het werk van de commissie laat dit toe.
De voorzitter dankt de heer Varkevisser die op veel plekken binnen de bond zijn sporen heeft
verdiend.
De Algemene Vergadering stemt unaniem in met de herbenoemingen.
D. Adviesraad
Aftredend en her te benoemen voor weer drie jaar zijn: Anneke van Zanen-Nieberg (niet aanwezig) en
de heren Koen Breedveld (niet aanwezig) en Dick Rövekamp. Fijn dat ook zij nog drie jaar verder
willen gaan. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de herbenoemingen.
E. Bondsbestuur
Ook bij het Bondsbestuur wordt volgens een rooster van aftreden gewerkt. Dit jaar zijn aftredend Adry
Janmaat-Uijtewaal en Marcel Mol. Beiden hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Namens de leden van het Bondsbestuur dankt de voorzitter Adry Janmaat-Uijtewaal voor zes jaar
bestuurslidmaatschap. Als portefeuillehouder juridische zaken en in de functie van vicevoorzitter is zij
continu nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen binnen de bridgebond en het bondsbureau in
de afgelopen jaren. Als jurist hanteerde zij het mooie uitgangspunt: “Regels zijn er om kansen te
bieden”. Het Bondsbestuur is haar veel dank verschuldigd.
De voorzitter dankt tevens Marcel Mol. Hij is een typische bondsman. In eerste instantie actief binnen
het district West Brabant en sinds 2012 als bondsbestuurder. De beste manier om zaken geregeld te
krijgen als district, club of bond, was volgens hem om zelf het initiatief te nemen en niet af te wachten
tot anderen dit doen. Hij zal betrokken blijven binnen de bond als ambassadeur en commissaris van
de Bridge- en Boekenshop.
Marcel Mol dankt de voorzitter voor zijn vriendelijke woorden. Hij heeft altijd met plezier samengewerkt
met zijn medebondsbestuursleden. Dat de onderlinge sfeer goed was tijdens de vergaderingen wordt
geïllustreerd door het feit dat het gedurende zijn zittingsperiode nooit tot een stemming heeft hoeven
te komen. Altijd was er sprake van consensus. In het bijzonder dankt hij Gijs van der Scheer,
directeur, voor zijn professionele houding. Zijn aandacht en inzet bij de bridgebond en het
bondsbureau mogen wel eens genoemd worden. Tot slot bedankt hij de voorzitter voor de prettige
samenwerking.
Adry Janmaat-Uijtewaal dankt haar medebestuursleden voor de prettige samenwerking. In de periode
dat zij bondsbestuurder was, zijn er veel zaken veranderd: nieuwe structuur en nieuwe statuten in
2011 met een nieuwe rol voor de districten en de clubs, het instellen van de Adviesraad. Het
Bondsbestuur was in haar begintijd een bestuur op afstand. Steeds meer is het Bondsbestuur
betrokken bij het dagelijkse reilen en zeilen van de bond.
(Adry Janmaat-Uijtewaal en Marcel Mol ontvangen als dank een bos bloemen en verlaten het podium)
De voorzitter stelt drie nieuwe kandidaat-bestuursleden voor. Na een openbare procedure in het kader
van Goed Sportbestuur (governance), is het Bondsbestuur verheugd Alexandra Ouwejan, Marten La
Haye en Theo van Munnen te kunnen voordragen om voor drie jaar zitting te nemen in het
Bondsbestuur. Het Bondsbestuur heeft het noodzakelijk geacht om, vooruitlopend op het statutair
einde van het penningmeesterschap van Rob van Leeuwen (maximale zittingstermijn), nu alvast zijn
beoogd opvolger, Marten La Haye, te willen benoemen om zo de continuïteit te kunnen garanderen.
De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering instemming met deze drie benoemingen. De Algemene
Vergadering stemt unaniem in met de voorgestelde benoemingen.
(Alexandra Ouwejan, Marten La Haye en Theo van Munnen nemen, na het bondsspeldje opgespeld
gekregen te hebben en de bloemen in ontvangst te hebben genomen, plaats achter de bestuurstafel
op het podium)
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11. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de jaarrekening 2016
De voorzitter licht toe dat gelet op artikel 21 lid 4 van de Statuten van de Nederlandse Bridge Bond de
accountant die een verklaring over de jaarrekening afgeeft, wordt benoemd door de Algemene
Ledenvergadering.
Aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld te besluiten aan accountantskantoor ‘De
Accountantsgroep BV’ uit Rijswijk opdracht te geven om over de jaarrekening van 2016 een verklaring
af te leggen die bij de jaarrekening zal worden gevoegd en deze opdracht desgewenst te verlengen
voor 2017.
Volgens de voorzitter komt het jaarverslag op de website zodra het gereed is. Dat is in elk geval in het
voorjaar. Hierdoor kunnen deze stukken, desgewenst, al aan de orde komen in het voorzittersoverleg
dat het Bondsbestuur elk voorjaar (en najaar) met de districten heeft.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Unaniem stemt de Algemene Ledenvergadering in met
het voorstel.
12. Vaststellen datum en locatie Bridgecongres 2017
Voorgesteld wordt om het volgende Bridgecongres te houden op zaterdag 4 november 2017 te
Zwolle. Dit houdt tevens een ontheffing in conform artikel 2:48 BW voor het eerder vaststellen van de
jaarrekening 2016 tot eind 2017.
Unaniem stemt de Algemene Ledenvergadering in met het voorstel.
13. Rondvraag
De heer Verhaar (Bridge Comb. Concordia '86): geeft aan dat hij blij is met het NBB-Rankingsysteem.
Hij vraagt om koppeling met het NBB-R. Gijs van der Scheer antwoordt dat een koppeling pas
mogelijk is als versie 4.0 van het NBB-R wordt geïntroduceerd. Dit zal in 2017 nog niet het geval zijn.
De heer Huizinga (B.C. Ouwe Vaele; zijn opmerking is echter op persoonlijke titel): Hij vraagt zich af
waarom zo weinig (top)wedstrijden, ook die van de jeugd, via BBO worden uitgezonden. Het zou goed
zijn voor het bridge in Nederland en zeer leerzaam als wedstrijden te bekijken waren.
Pim Vaders geeft aan dat er op StepBridge ook voor de jeugd een kamer is ingericht zodat de jeugd
gelegenheid heeft om te oefenen.
De voorzitter geeft aan dat aan beide activiteiten aandacht zal worden gegeven.
14. Sluiting
Voordat de voorzitter de vergadering sluit, dankt hij iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng
en wenst iedereen straks een goede reis naar huis. Hij hoopt dat dit zesde Bridgecongres voor allen
een plezierige en inspirerende ervaring is geweest en velen nog even bij de borrel te ontmoeten. En
anders op 4 november 2017 in Zwolle!
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Bijlage

Aanwezige clubs Bridgecongres 2016
BRIDGEDISTRICT AMSTERDAM
1003 Het Witte Huis
1008 B.C. Aemestelle
1018 B.C. Minerva
1023 B.C. Onder Ons Aalsmeer
1032 B.C. de Hulksbrug
1037 Badhoevese B.C.
1050 KLM B.C.
1057 B.C. de Looier
1073 B.C. De Groene Brug
1074 World of Delights B.C.
UTRECHT
2002 B.C. Door Durf Sterk
2005 Alg.B.C. Driebergen
2012 S.B.C. Dombo
2016 B.C. de Vechtstreek
2017 B.C. het Witte Huis
2019 B.C. Vianen
2024 B.C. Oog in Al
2026 B.C. Star
2034 B.C. Maartensdijk
2043 B.C. '80
2051 B.C. Montfoort
2076 Rookvrije B.C. Open Kaart
2088 DS'16
2503 Bridge Comb. Concordia '86
DEN HAAG E.O.
3006 B.C. Leidschenhage
3007 B.C. Voorschoten
3016 B.C. Vronesteyn
3030 N.B.C.
3036 B.C. Belgisch Park
3041 City B.C.
3045 B.C. Loosduinen
NOORD-HOLLAND
4006 RKABC
4016 B.C. Akersloot
4019 B.C. Oudorp
4037 B.C. Andijk
4039 B.C. Wikken en Wegen
4042 B.C. Cross Ruff
4056 Landsmeerse B.C.
4057 Oostzaanse B.C.

B. Vriend
H. Mock
A.J. Reijntjes
C. Leuven-Opdam
M. IJff
H.L. de Brave
M.M. van Mouwerik
K.Th. Becker
Y.H. Schaefer
T. Kielmann

voorzitter
voorzitter

Th.W.J. van Munnen
J.P.L. Verbeek-Kageling
F.J. Ruesen
B.J.H. Grootendorst
M.M. Jansma
H.M. van Etten
T.K.P.C. van Ree
E. Franken
H.W. van Gend
T. Kempees
G.C. van Woudenbergh
J.G. Loeber
W.Chr. Verbeek
N.A.H. Verhaar

voorzitter

P.P.M. Hoevenaars
G.J. Korterink
P.G.J. van den Homberg
J.K. Smit
L.A. de Nennie
S.M. Bong
M. Haanraadts

voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter

A.D.M. Laeven
Jan Toby
N. Verwer
L. Kooiman
C.M. Jonker
J.T.M. Gouverneur
L. Admiraal
C. Ligterink

voorzitter
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4067 B.C. Krommenie
4501 BC Zaandijk
4505 Breezandse B.C.
ROTTERDAM E.O.
5010 B.C. Metro
5015 B.C. Hillegersberg
5016 B.K. Ons Genoegen
5018 B.C. Never Down
5021 Bridgekring 1935
5022 B.C. Algera Bridge
5029 Dames B.C. Gouda E.O.
5030 B.C. Geen Krimp
5036 B.C. Schollevaar
5043 N.R.B.C. Capelle
5055 B.V. Zuidwijk
KENNEMERLAND
6001 B.C. de Pelikaan
6003 Hillegomse B.C.
6006 B.C. de Kennemers
6008 B.C. Haarlem N.B.B.
6009 B.C. Haarlem-Noord
6010 B.C. Hoofddorp
6015 B.C.G. Heemstede
6019 B.O.C. Kennemerland
6040 B.C. Beinsdorp
6043 B.C. Josephine
6044 Passage-club B.O.B.
6047 B.C. Zwaanshoek
6055 Passageclub Bridgen met
Plezier
MIDDEN EN OOST GELDERLAND
7007 A.B.C. Doetinchem
7009 B.C. Doorwerth
7013 B.C. Klavertje Elf
7025 B.V. Zevenaar
7031 Rosendaelse B.C.
7033 B.C. Huissen
7042 Cool Down
7049 Duivense B.C.
7501 Aaltense B.C.
MAASLAND & MEIERIJ
8001 B.C. Oost-Brabant
8003 Osse B.C.
8008 B.C. Seldensate
8010 Bridgekring Uden
8012 B.C. Ussen
8013 Zaltbommelse B.C.

P. Schrekker
C. Scheurer
A.C.J. Sikking
G.C. Poolman
C. Koning
J.F. Hubeek
E. Kaptein
A.P.M. Henket
F. Hoffman
E.H.T. Winthorst
F. Hoffman
J.M.J. Esveld
R.J. Hielckert
M.A. Ruijgrok

voorzitter
voorzitter

voorzitter
voorzitter
voorzitter

voorzitter

A.P. van Lidth de Jeude
N.J. Kappelhof
R. Jedema
A.P. van Lidth de Jeude
M. van Zoelen
C.W. Dam
F.R. van de Paverd
C.J. Schrama
C. Leuven-Opdam
H.C. Bronsgeest-Schoute
R. Jedema
N.M. Dorrestein
H.C. Bronsgeest-Schoute

voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter

H.A.G.M. Meyer
T. van der Sluis
J.M. Poppelier
G.P.W. Driessen
R.J. Roelofs-Zandstra
G.A. Soeteman
B. Dries
C. Oorsprong
J.C.M. Voordouw

voorzitter

voorzitter
voorzitter

voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter

H.F.O. van den Nieuwenhuijzen
J.M.F.G.R. de Waele-Neefs
voorzitter
J.J. de Jong
voorzitter
A.S. Schaper
voorzitter
P. van der Meijden
H.P.M. Sanders
voorzitter
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8017
8018
8028
8049
8062

W.B.C. de Meierij
B.C. Boxtel
B.K. de Kentering
B.C. de Non-Smokers
Bridge-societeit d'n
Vorstenburgh
LEIDEN E.O.
9003 B.C. de Sleutels
9004 B.C. Alkemade
9007 B.C. Slempempers
9008 B.C. het Juiste Bod
9010 B.C. de Brug
9014 B.C. Rijnsburg
9015 Leiderdorpse B.C.
9016 B.V. Gezelligheid Troef
Wassenaar
9017 B.C. Sassem Troef
9022 Bridgeclub Voorhout
9025 B.C. het Anker
9028 B.C. de Schelft
9031 B.C. Sans Dispute
9038 De Schrandere Vos
9040 B.C. Crash
9041 Bridge '86 Leimuiden
9052 B.C. Idefix
9058 B.C. SION
IJSSELSTREEK
10013 Zwolse B.V.
10026 A.B.C. Dronten
10027 B.C. Icarus
10051 B.C. Wijhe
10506 Dames Bridge Zwolle
ZUID LIMBURG
11018 Vrijthof-Maasvogels
11020 B.C. de Molenbron
11039 B.C. Limburgia
GRONINGEN
12001 B.C. Groningen
12022 B.C. Roden
DRENTHE
13001 Bridgeclub Assen 1935
13007 Emmer Bridge Vereniging
13015 B.C. Coevorden
13020 B.C. Gieten
13021 B.C. Hardenberg
13023 B.C. Borger
13024 B.C. Vries

L.J. Stehmann
A.S.M. Mols
J.H.Th. Cornelissen
J.G.L. Vredenburg
P.M.M.G. Faulhaber

A.C. Houtman
L.J.M. Koek
L.P.M. van Bezouw
J.W.G. Geerlings
A. van der Plas
C.E. Bijleveld-de Mooij
T.I. Nieuwsma
Hoeven, H.M.A. van der
M.C.M. van Alphen
C. Mens
F.S.A. Uljee
T. ter Heide-Vrolijk
A.J.M. Wolvers
B. Jansen
P.A. Jansen
D.M. Holla
E. Sneller
J. Huls

voorzitter

voorzitter
voorzitter

voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter

voorzitter
voorzitter

W. Brouwer
A. Woltjes
W.A. Krans
J.H. Jansen
G. Brouwer
J.M.A. Dautzenberg
G.H. Dutmer
O.J. Vrieze

voorzitter
voorzitter

P.R. Wesselius
J.J. van der Zwaag

voorzitter
voorzitter

R.H.M. Bos
J. Kooistra
P.G. Konings-Berkhout
J.G.J. Wichers-Bos
H.M. van Niel
J. van Bruggen
N.A. Willems

voorzitter
voorzitter
voorzitter
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ZEELAND
14004 B.C. Hulst
BRIDGEDISTRICT NIJMEGEN
15015 B.C. Maas & Waal
15016 B.C. Hoog Laag
15022 B.C. BOD
15030 Doublet
15034 S.B.C. de Huttenkamp
15035 Passageclub Wijze(R)
DORDRECHT
16015 B.C. Papendrecht
16028 Passageclub Papendrecht
FRIESLAND
17004 B.C. Sneek
17020 Bergumer B.C.
DELFT
22007 B.C. Gisolf
22008 Bridge Club Lansingerland
22024 N.R.B.V. Beter Zicht
22034 B.C. Spijkenisse
NOORD EN MIDDEN LIMBURG
23011 B.C. de Bok
23015 B.C. Sans Rancune
23037 Passagebridgeclub Boxmeer
23038 B.C. Denken & Doen
GOOI- EN OMMELAND
24007 B.C. Leusden
24020 B.C. Soest
24023 B.C. Almere
24044 Bridge Brengt Samen (BBS)
24047 Tempo Bridge
24053 B.C. Acol
24057 Van Bekkum Bridge
TWENTE
27008 B.C. Niet Kwetsbaar
27020 Bornse B.C.
27038 FC Twente Bridge
WEST BRABANT
28008 B.C. de Overslag
28039 B.C. Double Dummy
28043 B.C. Ups & Downs
28065 B.C. Rookvrij Prinsenbeek
MIDDEN BRABANT
29002 B.C. Berkel-Enschot
29008 Tilburgse B.K.
29017 B.C. Udenhout
29020 B.C. Waalwijk

A. de Dijcker
C.A. van Amsterdam
G.M. van het Erve
J.H.M. Voordouw
H.J.M. van Gogh-Wever
M.A.J. Brabers
H.A.M. Hilgers

voorzitter
voorzitter
voorzitter

H.A. Kroon
H.A. Kroon
D.M. Deen-Mous
M.A. Litjens
P.A.J. Bommele
R. van Ommen
A.M. Bongers
P. de Groot

voorzitter

M.P. Veldman
H.J. Bos
G.T.W. van de Ven
G.M.H. van Cruchten

voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter

G.E. Rattink
A.L.F. Trippaers
L. Boersma
M. Kruize
L.J. Donker-van Zomeren
L.A. Kos
F.D.C. de Liever
L.W.J. Vrielink
E.A.M. Elbertse
R. Waaker
W. Voesenek-van de Bliek
F.R.T.M. Melcher de Leeuw
J.M. van Oosterhout
H.M.A. Renne
A.W.P. de Kort-Burgmans
G.L.A.B. Morseld
C.J. de Kort
P.R.M. van de Wiel
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29031 B.V. Gilze
ZUID OOST BRABANT
30006 B.C. Tongelbridge
30065 Bridgeclub Leende

A. Evers

voorzitter

W. Kemps
J. Arnoldi

Clubs afwezig met bericht Bridgecongres 2016
1031
2011
4062
5017
5033
6005
6012
6031
7015
7037
7064
8009
8016
8019
8021
8026
8034
8037
8038
8041
8042
8043
8046
8047
8056
8063
9020
9049
9051
9054
10003
10006
10012
11023
13004
16022
17013
17051
22036
23022

B.C. Nieuwer Amstel
Driebergse B.V.
B.C. Coenstad
B.C. Waddinxveen
B.C. IJsselbridge
G.S.V. Heemstede
B.C. Centrum 111
B.C. Meer en Bosch
B.C. De Liemers
Elster B.C.
B.C. 3 Sans-Atout
Schijndelse B.C.
B.C. Sint-Michielsgestel
Bridge Veghel '77
B.C. Den Dungen
B.C. Magna Charta
B.C. Dummy
N.R.B.C. B.Z.N.
B.C. de List
De Poolse Pas
B.C. Gemonde
B.C. de Klotbeek
B.C. Geffens Doublet
B.C. de Lachende Vis
B.C. Tante Agaath
NRBC '93
B.C. Lisse
B.C. Het Groene Hart
B.C. Merenwijk
W.B.C. Woubridge
Nunspeetse B.C.
Bridge Liga Salland
Bivoo
B.C. Vaals
Meppeler Bridge Club
B.C. DBC/Thuredreght
B.C. Hardegarijp
B.C. De Drachtster Kei
B.C. Vlaardingen
B.C. de Niers
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23028
24024
24033
27012
28005
28066

B.C. de Commanderij
G.B.C. InGooi
B.C. 80
B.C. Haaksbergen
B.C. de Gong
B.C. Klundert

Machtiging aan andere club
1075
8025
8044
11012

B.C. Noord
B.C. Revanche
B.C. Liempde
B.C. de Burght

Machtiging aan
Machtiging aan
Machtiging aan
Machtiging aan

1073
8018
8018
11018

B.C. De Groene Brug
B.C. Boxtel
B.C. Boxtel
Vrijthof-Maasvogels

Machtiging aan district
DEN HAAG E.O.
3014 B.C. Sans Atout
3022 B.C. Switch
3028 B.C. Westhaghe
3033 Blue Club
3049 Bridgesocieteit Noordeinde
3501 B.C. De Pantalon
NOORD-HOLLAND
4009 B.C. de Waard
4023 B.C. S.A.N.S.
4041 B.C. St.Pancras '94
4049 B.C. Alkmaar Noord
4059 B.C. De Schildersbuurt
4069 Bridge Zonder Nicotine
4072 B.V. Gevangenpoort
4081 B.C. Dubbel & Dwars
ROTTERDAM E.O.
5023 B.C. Ommoord-Pas Fumer
KENNEMERLAND
6007 B.C. Bel Air
6011 A.B.C. '78
MAASLAND & MEIJERIJ
8001 B.C. Oost-Brabant
8030 Heesche B.C. '81
IJSSELSTREEK
10024 B.S. Dalfsen
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ZUID LIMBURG
11002 B.C. de Brök
11004 B.C. de Mijnstreek
11006 B.C. Geleen
11008 B.C. Bronsbeek
11011 B.C. Randwijck
11013 B.C. Exodès
11021 B.C. de Kroon
11026 B.C. de Baandert
11028 B.C. d'Artagnan
11030 B.C. 't Roadhoes
11031 No Smoking
11032 B.C. Servaes
11036 B.C. Nieuwstadt 2000
11038 B.C. Harmonie
DRENTHE
13010 B.C. de Hondsrug
13013 B.C. Rolde
13030 B.C. Hoogeveen
BRIDGEDISTRICT NIJMEGEN
15008 B.C. Kwetsbaar '70
DORDRECHT
16003 B.C. Gorkum
16004 B.C. de Merwe
16007 B.C. 't Ambacht
16008 B.C. Sans Atout
16019 B.C. Drechtsteden
16024 B.C. Overslag
16025 B.C. De Vesting
16027 B.C. Dimanche
DELFT
22002 Pijnackerse B.C.
22030 B.C. Multi Bridge
NOORD EN MIDDEN LIMBURG
23002 B.C. Klaver Elf
23006 B.C. Venray
23008 Bergense B.C.
23020 B.C. Nicotinee
23026 Brits Bridge
TWENTE
27010 B.C. Het Twentse Ros
27016 B.C. Reggedal
27019 B.C. Teletroef
27021 B.C. Klaver Vier
27026 B.S. Sans Fumer
27027 B.C. de Boerderie
27031 N.R.B.C. Open Kaart
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27032 B.C. De Derde Hand
27036 Hengelosche Bridge Club
27039 Startersclub De Nieuwe Lichting
27501 Bridge Societeit Borne
WEST BRABANT
28016 B.C. Roosendaal
MIDDEN BRABANT
29016 B.C. Internos
ZUID OOST BRABANT
30023 Bridge Inn

Districten aanwezig Bridgecongres 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
22
23
24
27
28
30

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

Trees de Jong (secretaris)
Theo van Munnen (voorzitter)
Ming Bong (voorzitter)
Ingrid de Bijl-Baerselman (voorzitter)
Hans Suerink (secretaris)
Janny Willemsen-Zwaagstra (voorzitter)
Rigtje Roelofs-Zandstra (secretaris)
Aad Schaper (voorzitter)
Daniëlle Allard (voorzitter)
Wieb Brouwer (voorzitter)
Jef Dautzenberg (vicevoorzitter)
Paul Wesselius (voorzitter)
Hans Hoek (voorzitter)
Kees Ermshaus (voorzitter)
Pem Kubbe (wnd. secretaris/DKL)
Hendrik van Gunst (DKL)
Hans Nijssen (voorzitter)
Gerard van de Ven (voorzitter)
Jos van Dijk (voorzitter)
Henk Lantink (voorzitter)
Theo van Thoor (secretaris)
Wim Beelaard (secretaris)

Districten afwezig met bericht Bridgecongres 2016
14 Zeeland
29 Midden Brabant
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