Verslag Algemene Ledenvergadering Nederlandse Bridge Bond
d.d. 7 november 2015 te ’s-Hertogenbosch
Aanwezig
Vertegenwoordigers bridgeverenigingen: zie bijlage.
Vertegenwoordigers districten: zie bijlage.
Leden Bondsbestuur: Koos Vrieze (voorzitter), Adry Janmaat-Uijtewaal (vicevoorzitter), Rob van
Leeuwen (penningmeester), Marcel Mol, Jan Stavast, Tim Verbeek en Petra van Wingerden-Boers.
Secretaris: Gijs van der Scheer.
Ereleden: Laurens Hoedemaker (tevens voorzitter Adviesraad), Ton Kooijman, Armand Trippaers
(tevens ambassadeur) en Bep Vriend.
Leden van Verdienste: Barbara van Dijk (tevens ambassadeur), Ed Franken (tevens ambassadeur),
Joost Hubeek, Harry van de Peppel (tevens ambassadeur), Ruud Ruijg en Pim Vaders (tevens
ambassadeur).
Overige genodigden: Wieb Brouwer (ambassadeur), Willem jan Maas (voorzitter Commissie
Jeugdbridge), Dick Rövekamp (Adviesraad), Hans van Tilburg (voorzitter Financiële Commissie) en
Jeroen Bruggeman (bestuurskandidaat).
Afwezig
Met bericht van verhindering afwezige clubs en districten: zie bijlage.
Afwezig met bericht van verhindering: Henk van Aarst, Hans Melchers en Berry Westra (Ereleden),
Frans Appels en Folkert Schukken (Leden van Verdienste), Caroline van der Esch en Harry Wijbenga
(Adviesraad), Driek Bronsgeest (voorzitter Commissie Lerarenopleiding) en Marja Noorman (voorzitter
Straf- en Tuchtcommissie).

1.

Opening

De voorzitter, Koos Vrieze, vertelt dat deze ochtend een bijzondere Algemene Ledenvergadering is
geweest waarin met unanieme instemming van de aanwezige leden het Lidmaatschap van Verdienste
is toegekend aan Kees Tammens. De voorzitter opent opnieuw de vergadering en heet alle
aanwezige vertegenwoordigers van clubbesturen van harte welkom, daarnaast in het bijzonder de
aanwezige Ereleden Laurens Hoedemaker, Ton Kooijman, Armand Trippaers, Bep Vriend, de Leden
van Verdienste Barbara van Dijk, Ed Franken, Joost Hubeek, Harry van de Peppel, Ruud Ruijg.
Verder ook Pim Vaders (lid van Verdienste/ambassadeur) die dit jaar de Hans Kreijns Award zal
uitreiken, de voorzitter van het district Drenthe Hans Hoek in verband met de uitreiking van de
Hunebedtrofee en alle andere genodigden.
De voorzitter merkt op dat de NBB vandaag te gast is in het district Maasland & Meierij en dankt de
voorzitter Aad Schapers, secretaris Leo Stehmann, alsook de districtsbestuursleden Wilfried de
Waele, Gerard Aerts en Rini Verhagen, voor de gastvrijheid.
Sinds de vorige Ledenvergadering is een aantal bondsprominenten overleden. De voorzitter noemt
Marijke Blanken-Burgers (oud-NBB-bestuurslid en oud-EBL-bestuurslid), Jo Neelis (oud-directeur
NBB) en Eugenie Akkerman (oud-speelster Nederlands damesteam). Hij vraagt de aanwezigen te
gaan staan en een moment stilte te houden ter nagedachtenis.
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

De voorzitter geeft voor dit agendaonderdeel het woord aan de secretaris, Gijs van der Scheer.
De secretaris zegt dat de binnengekomen vragen gepubliceerd zijn op de website van de NBB of
verwerkt in de agenda. Het betreft:
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-

-

-

een vraag van de heer Lijbers die een hartenkreet uit inzake de bezorging van ons bridgeblad door
Sandd. Het betreft dan vooral de arbeidsvoorwaarden waaronder de bezorgers moeten werken. De
heer Lijbers is zelf niet aanwezig, maar met hem is besproken dat zijn opmerking genoteerd is en
binnen het bondsbureau aandacht krijgt.
Bridgeclub V.I.V.A. (Voor Ieder Vol Afwisseling) heeft inzake het bridgeblad vragen gesteld. Deze
zijn opgenomen in de vergaderagenda onder punt 12. Marcel Mol zal bij dit agendapunt een
toelichting geven, de voorzitter van V.I.V.A. is in de zaal aanwezig.
via Bridgedistrict Amsterdam zijn diverse vragen binnengekomen met betrekking tot concrete
agendaonderwerpen. Deze zullen steeds bij die agendapunten aan de orde komen.
voor het beleidsvragenuurtje is een vraag binnengekomen van Lambert Sprangers (B.C. Tra Noi).
Het gaat om de vraag wat een gezonde club is en wat te doen om er voor te zorgen dat dit zo blijft.
Aan de heer Sprangers is bij het vragenuurtje verteld dat dit onderwerp zeker zal terugkomen in
het nieuwe meerjarenbeleidsplan.

Met betrekking tot de mededelingen meldt de secretaris 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. 8 november 2014

De voorzitter vraagt 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

De voorzitter stelt 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 voorzitter nodigt Hans
van Tilburg (voorzitter Financiële Commissie) uit om over 2014 verslag te doen:
Geachte leden, geacht Bondsbestuur,
De Financiële Commissie heeft in haar vergaderingen de jaarstukken van de NBB over 2014
bestudeerd en deze stukken met de penningmeester besproken. Ten tijde van de presentatie van de
stukken bleek dat er sprake was van een verstoorde relatie met accountant Mazars. De Financiële
Commissie is geïnformeerd en heeft geadviseerd over de aanpak hiervan. De NBB heeft bij de
Accountantskamer in Zwolle een tuchtprocedure aanhangig gemaakt tegen de controlerend
accountant van Mazars. Aan deze procedure liggen, naast een conflict over de in rekening gebrachte
kosten, onder meer geschilpunten betreffende de beoordeling van enkele balansposten ten grondslag.
Als gevolg van deze verstoorde relatie is de jaarrekening over 2014 niet voorzien van een
accountantsverklaring en is er ook geen management letter beschikbaar. Beide stukken vormen een
belangrijke basis voor de beoordeling door en het advies van de Financiële Commissie aan de
Algemene Ledenvergadering door wie zij is aangesteld. Omdat de accountantscontrole voortijdig is
beëindigd, is ook onduidelijk wat de overige controlebevindingen van de accountant waren.
Het ligt niet in het voornemen van de NBB om alsnog een accountantscontrole op de jaarrekening van
2014 te laten plaatsvinden door een andere accountant. Er is inmiddels door de NBB wel contact
gelegd met een nieuwe accountant voor de controle van de jaarrekening over 2015.
Er is door de beoogde nieuwe accountant wel ten behoeve van NOC*NSF controle uitgevoerd op de
bestedingen van de NOC*NSF sportagendagelden in het jaar 2014.
De Financiële Commissie heeft de jaarrekening over 2014 op de voor haar gebruikelijke wijze
beoordeeld en geanalyseerd. De Financiële Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat het
financiële beheer tekort is geschoten in de zin van het doen van onverantwoorde uitgaven of iets
dergelijks. De Financiële Commissie heeft naar aanleiding van de perikelen bij de controle van Mazars
geconstateerd, dat het resultaat van de NBB over 2014 (90.000 euro) lager is vastgesteld dan aan de
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orde zou zijn als het standpunt van Mazars zou zijn overgenomen. Dit zou echter betekenen dat de
NBB af zou moeten wijken van een bestendige gedragslijn die door de vorige accountant, te weten
PWC, wel was geaccepteerd.
Verder heeft de Financiële Commissie met de penningmeester, de administrateur en directeur van de
NBB de cijfers over 2015 en de begroting voor 2016 besproken.
De Financiële Commissie van de NBB is geen kascontrolecommissie. De Financiële Commissie
steunt bij haar werk op de werkzaamheden van de administrateur, de directeur en de penningmeester
van de NBB en daarnaast voor de betrouwbaarheid van de cijfers op de accountant. Het ontbreken
van een goedkeurende accountantsverklaring kan en is niet door werkzaamheden van de Financiële
Commissie te vervangen. Het is de Financiële Commissie echter niet gebleken dat er belemmeringen
zijn om het Bondsbestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2014.
november 2015
Hans van Tilburg, voorzitter Financiële Commissie, mede namens de commissieleden.
De voorzitter dankt Hans van Tilburg en de overige leden voor het werk en het verslag. Vanuit de zaal
blijken geen vragen te zijn over het verslag van de Financiële Commissie.
5.

Jaarverslag 2014

Sportief Jaarverslag 2014
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. Speciale vermelding tijdens deze
vergadering voor het damesteam voor het behalen van de gouden medaille bij het EK in Opatija.
Omdat er geen opmerkingen zijn, wordt onder dankzegging aan allen die zich voor al deze activiteiten
hebben ingespannen, het Sportief Jaarverslag 2014 door de vergadering vastgesteld.
Financieel Jaarverslag 2014
Activiteiten vertalen zich ook altijd in cijfers, zo stelt de voorzitter. Hij vraagt of de penningmeester,
Rob van Leeuwen, nog behoefte heeft aan een verder toelichting op het Financieel Jaarverslag 2014.
De penningmeester zegt als aanvulling op het verslag dat er met de vorige accountant verschil van
mening was over de waardering van het pand aan de Kennedylaan en de hoogte van de kosten van
de geleverde diensten. Inmiddels is een taxatie uitgevoerd en blijkt er een minimaal verschil van 8.000
euro te zijn met het bedrag dat in de boeken vermeld staat. De voorzitter van de Financiële
Commissie heeft al gezegd dat voor 2014 zal worden volstaan met een accountantsverklaring over de
LOTTO-bestedingen. Voornemen is om in 2015 weer met een controleverklaring te komen.
Mevrouw Allaert (B.O.C. Kennemerland) vraagt zich af of haar veronderstelling juist is dat door het
gebeuren rondom de accountant de accountantskosten verdubbeld zijn en dat er ook nog kosten te
verwachten zijn in verband met de procedure. De penningmeester bevestigt dat de kosten die de
accountant in rekening heeft gebracht voor zijns inziens (maar door de NBB betwist) noodzakelijk
werk inderdaad onderdeel van het geschil zijn. Hier tegenover staat dat de WOZ-aanslag in de
toekomst omlaag zal gaan.
De penningmeester stelt voor dat het batig saldo over 2014 ( €137.907,00) toegevoegd wordt aan de
Algemene Reserve van de NBB. De Algemene Ledenvergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur inmiddels bezig is met Mazars een schikking te treffen,
waarbij een van de voorwaarden is dat de alinea in het Financieel Jaarverslag 2014 die gedetailleerd
over Mazars gaat, zal worden geschrapt.
Omdat er verder geen opmerkingen uit de zaal komen concludeert de voorzitter, onder toevoeging van
de hiervoor genoemde wijziging, 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 2014.
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6.

Verslag Adviesraad

De voorzitter meldt dat het hem een genoegen is hier nog een andere commissie van uw Algemene
Vergadering aan het woord te laten, nadat onder agendapunt 4 de Financiële Commissie aan bod is
geweest. De Adviesraad is geen toezichthoudende commissie, maar daarom niet minder belangrijk.
De Adviesraad dient het Bondsbestuur - gevraagd en ongevraagd - van advies.
De voorzitter nodigt Laurens Hoedemaker, voorzitter van de Adviesraad, uit om de Algemene
Ledenvergadering bij te praten over de huidige zienswijzen van de commissie:
Geachte aanwezigen,
Met veel plezier breng ik ook dit jaar in de Algemene Ledenvergadering mondeling verslag uit van de
activiteiten van de Adviesraad. Ik zal hierbij zowel aandacht besteden aan de discussies binnen de
Adviesraad als aan de plaats die de Adviesraad het afgelopen jaar binnen de NBB heeft ingenomen.
Een algemene beschouwing op de ontwikkelingen binnen de NBB laat ik dit jaar achterwege. Ik
verwijs hiervoor naar het verslag 2013-2014, want de beschouwing van een jaar geleden heeft nog
niets aan actualiteit verloren en de daar aangegeven prioriteit van de NBB staat nog recht overeind:
toegevoegde waarde leveren aan NBB-verenigingen en hun clubleden.
Sinds de ALV in Papendal (2014) is de Adviesraad twee maal voltallig bijeen geweest en - ter
voorbereiding hiervan - twee maal zonder de ‘externe’ leden. Dit laatste omdat met de externe leden is
afgesproken een beperkt beslag op hun tijd te leggen. Daarnaast zijn leden van de Adviesraad buiten
de formele vergaderingen incidenteel geconsulteerd door de Bondsvoorzitter en Bondsdirecteur.
Op aangeven van het Bondsbestuur heeft de Adviesraad zich gebogen over de ‘Strategische
samenwerkingen’ van de NBB en over de ‘Producten en diensten’ die de NBB zijn leden in de
toekomst aanbiedt. Voor beide onderwerpen is een notitie opgesteld.
De discussie over ‘Strategische samenwerkingen’ concentreerde zich op het vervolg op het project
‘Denken en Doen’. De Adviesraad ondersteunde de optie om voor het vervolg op ‘Denken en Doen’
meer bij de gemeentelijke instanties voor welzijn aan te kloppen en daartoe een breed initiatief binnen
de NBB uit te rollen. De Adviesraad heeft onlangs vastgesteld dat de NBB hier niet in is geslaagd
omdat de ondersteuning vanuit het bondsbureau op de schouders van een enkeling, met name die
van de Bondsdirecteur, terechtkwam. Dit is erg jammer en de Adviesraad heeft aangegeven het een
zaak van het Bondsbestuur te vinden om passende acties te nemen zodat meerdere initiatieven in ‘het
land’ ondersteund kunnen worden.
De discussie over ‘Producten en diensten’ roerde een breed scala aan onderwerpen aan, variërend
van bridge-onderwijs via internet tot lidmaatschapskaart en ledenvoordeel. Het leidde meer tot een lijst
van verder uit te werken onderwerpen dan tot concrete adviezen. Uitwerking past prima in de
voorbereiding van het nieuwe NBB-Beleidsplan 2017-2020.
De Adviesraad heeft gevraagd in dit proces expliciet aandacht te besteden aan:
(1) het ontwikkelen van groei- en krimpscenario’s van de NBB en daarmee voorbereid te zijn op
‘ontwikkelingen’’ die bijna zeker gaan plaatsvinden zoals vergrijzing en vermindering van LOTTOinkomsten. We realiseren ons dat toekomstig NOC*NSF-beleid, waarbij impact van een sport op de
samenleving mogelijk een zwaarder gewicht krijgt dan ledenaantal van een bond, financiële gevolgen
kan hebben.
Andere aandachtspunten die wij hebben aangegeven zijn:
(2) een gedifferentieerd lidmaatschap, waarbij de voorzitter van de Adviesraad op voorhand niet
verwacht dat een gedifferentieerd lidmaatschap de NBB aantrekkelijker maakt tenzij de
bondscontributie op een geheel andere leest wordt geschoeid;
(3) de governance binnen de NBB. Formeel is de ALV toezichthouder op het Bondsbestuur. De ALV is
door zijn theoretisch omvang van duizend stemgerechtigden niet in staat om deze taak uit te voeren.
Voor aan financiën gerelateerde zaken bestaat er een toezichthoudende Financiële Commissie. Juist
in tijden dat er bestuurlijke rust is, kunnen – mits dit gewenst blijkt – dit soort zaken het best worden
geregeld;
(4) het vrijwilligersbeleid. Het betreft hier meer dan werven en waarderen van vrijwilligers. Het gaat
ook om opleiding, training en bijscholing (empowerment);
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(5) het ICT-gebaseerde bridge-onderwijs. Op dit gebied loopt de NBB internationaal gezien
waarschijnlijk niet voorop. Ook de Vereniging van Bridgedocenten heeft dit onderwerp op haar
verlanglijstje; en
(6) de taak en rollen van de districten. In het kader van het nieuwe beleidsplan zal met name de
taakverdeling tussen NBB-centraal en NBB-districten moeten worden getoetst.
Aan verkenningen en uitwerkingen van deze onderwerpen zullen leden van de Adviesraad met plezier
een bijdrage leveren.
Zoals ik aan het begin van deze rapportage aangaf, zou ik ook enkele woorden wijden aan het
functioneren van de Adviesraad. Zoals u weet hebben wij gekozen voor het dialoogmodel waarbij de
Adviesraad klankbord kan zijn voor Bondsbestuur en Bondsdirecteur; met beperkte formele
rapportages. Het gevolg is dat de Adviesraad alleen voor direct betrokkenen zichtbaar is; dit is zeker
een aandachtspunt voor het komende jaar.
Waar het eerste jaar de Bondsbestuurders zich vooral luisterend hebben opgesteld, hebben we in
overleg met de nieuwe Bondsvoorzitter het tweede jaar de weg van meer interactie ingeslagen waarbij
het Bondsbestuur zich meer laat uitdagen over de opvolging van suggesties vanuit de Adviesraad. Ik
verwacht dat hiermee een basis is gelegd om in het komend jaar een inhoudelijke bijdrage te leveren
aan de totstandkoming van het nieuwe NBB-beleidsplan.
Laurens Hoedemaker, voorzitter Adviesraad
7 november 2015
De heer Trippaers (B.C. Soest) vraagt de voorzitter van de Adviesraad of hij met het punt Governance
binnen de NBB bedoelt dat er een Raad van Toezicht moet worden ingesteld die toezicht houdt op het
Bondsbestuur. De heer Hoedemaker is van mening dat een Raad van Toezicht zeker niet het
antwoord is op alle vragen en ook niet hetzelfde is als de Adviesraad. Hij stelt voor om in bestuurlijk
rustige tijden, zoals dat nu het geval is, na te denken over een vangnet voor andere tijden.
De heer Van Munnen (district Utrecht) onderschrijft het belang van het project Denken en Doen en
vraagt zich af of er projectsubsidies beschikbaar kunnen worden gesteld om dit project meer kans van
slagen te geven, o.a. om de onderbezetting van het bondsbureau voor dit project op te lossen. De
heer Hoedemaker wil en kan niet op de stoel van het Bondsbestuur gaan zitten. Het is aan het
Bondsbestuur om hiervoor gelden beschikbaar te stellen.
De voorzitter is het persoonlijk eens met het belang van Denken en Doen en zal binnen het
Bondsbestuur het onderwerp aan de orde stellen. Hij dankt de heer Hoedemaker voor het verslag van
de Adviesraad
7.

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 Daniëlle Allard aftredend maar herkiesbaar is. Velen zullen haar ook kennen
als voorzitter van district Leiden e.o. Zij is aanwezig in de zaal en het is fijn dat zij weer voor een
periode van drie jaar in de Financiële Commissie actief wil 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, zie het recente internationaal spelende
“Valsspel-schandaal”, en dat het tuchtrecht daarbij een belangrijke bouwsteen is om ongewenst
gedrag tegen te gaan.
Oud topspeler en jarenlang steunpilaar van de commissie, Hans Vergoed, is aftredend. Ook vanwege
gezondheidsproblemen heeft hij moeten besluiten zich niet herkiesbaar te stellen. Namens allen dankt
de voorzitter de heer Vergoed voor zijn jarenlange inzet.
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Peter van de Linde (niet aanwezig) is aftredend maar herkiesbaar. Het Bondsbestuur is verheugd dat
hij heeft laten weten verder te willen gaan voor een nieuwe periode van drie jaar. De Algemene
Vergadering stemt unaniem in met deze herbenoeming van de heer Van de Linde.
Volledigheidshalve wijst de voorzitter de Algemene Ledenvergadering op de positie van Jeroen
Bruggeman in de Straf- en Tuchtcommissie. Hij is kandidaat voor het Bondsbestuur. Indien hij daarin
wordt verkozen, komt zijn lidmaatschap van de Straf- en Tuchtcommissie automatisch ten einde; het is
onverenigbaar.
Vanwege het einde van het lidmaatschap van de Straf- en Tuchtcommissie van Hans Vergoed en
eventueel dat van Jeroen Bruggeman, zal de ‘bemanning’ van de Straf- en Tuchtcommissie terug
gaan van zeven naar vijf leden. De heer Van der Scheer, secretaris, vult aan dat met de voorzitter van
de Straf-en Tuchtcommissie, Marja Noorman, reeds overleg is geweest over de bemensing van haar
commissie en dat er besloten is op dit moment geen nieuwe leden voor te dragen. Reden daarvoor is
dat een zittingskamer uit drie leden bestaat. Er zijn elk jaar maar zeer weinig zaken waardoor de leden
van de Straf- en Tuchtcommissie zeer sporadisch in touw komen. Juist ook met het oog op ervaring is
ervoor gekozen op dit moment met vijf leden verder te gaan.
Het Bridgedistrict Amsterdam heeft schriftelijk om een toelichting gevraagd op het aantal leden van de
Straf- en Tuchtcommissie. De voorzitter nodigt de vertegenwoordiger van het Bridgedistrict
Amsterdam uit hierover het woord te hebben. De heer Brandwagt (Bridgedistrict Amsterdam) zegt dat
de voorgaande toelichting voldoende is.
C. Commissie van Beroep
Aftredend en her te benoemen voor weer drie jaar zijn Otto van Schravendijk en Nol Monster (beiden
niet aanwezig). De voorzitter stelt dat de NBB ook aan hen veel dank is verschuldigd omdat ze met
heel veel (beroepsmatige) deskundigheid hun werk verrichten. Het Bondsbestuur stelt het zeer op prijs
dat ze door willen gaan.
De Algemene Vergadering stemt unaniem in met deze herbenoeming van drie jaar van de heer Van
Schravendijk en de heer Monster.
D. Adviesraad
De voorzitter geeft aan dat het rooster van aftreden van de Adviesraad is aangepast. Dit om te
voorkomen dat te veel leden in één keer aftreden en er daardoor discontinuïteit in de commissie
ontstaat. Harry Wijbenga (niet aanwezig) is aan het einde van zijn termijn gekomen en heeft zich niet
herkiesbaar gesteld. Als extern lid van de Adviesraad is de NBB hem bijzonder dank verschuldigd
voor zijn bijdrage.
Laurens Hoedemaker, in functie als voorzitter, en de gewone leden Caroline van der Esch en Hans
Reijn zijn ook aftredend maar stellen zich alle drie wel opnieuw verkiesbaar voor een termijn van drie
jaar. Daarnaast wordt voorgesteld om Michel Jansma (oud-FNV-bestuurder op het gebied sport) als
nieuw gewoon lid aan de Adviesraad toe te voegen.
De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de hiervoor genoemde benoemingen.
E. Bondsbestuur
Ook bij het Bondsbestuur wordt volgens een rooster van aftreden gewerkt. Dit jaar is aftredend Tim
Verbeek. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld vanwege zijn activiteiten als topspeler en lid van het
open team. Namens de leden van het Bondsbestuur wordt de heer Verbeek bedankt voor zijn inbreng
en inzet binnen het Bondsbestuur en meer specifiek ten aanzien van het onderwerp jeugd- en
studentenbridge. In de toekomst zal wellicht nog eens beroep op hem worden gedaan. De voorzitter
overhandigt hem een cadeau. De heer Verbeek dankt het Bondsbestuur en de Algemene
Ledenvergadering. (Tim Verbeek verlaat het podium)
De voorzitter zegt dat hij zelf in de functie van voorzitter aftredend en herkiesbaar is voor een termijn
van drie jaar. Hetzelfde geldt voor Jan Stavast (gewoon lid Bondsbestuur). Marcel Mol is ook
aftredend en herkiesbaar maar slechts voor de termijn van één jaar. Dit omdat hij ervoor gekozen
heeft een leeftijdgrens, 72 jaar, te stellen aan zijn lidmaatschap.
Ten slotte draagt het Bondsbestuur een nieuwe kandidaat voor in de ontstane vacature. Na een
openbare procedure is het Bondsbestuur verheugd Jeroen Bruggeman te kunnen voordragen om voor
drie jaar zitting te nemen in het Bondsbestuur. Zijn portefeuille zal met Topbridge en Jeugdbridge
goed zijn gevuld.
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De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering instemming met deze vier benoemingen. De Algemene
Vergadering stemt unaniem in met de voorgestelde benoemingen.
(Jeroen Bruggeman neemt plaats achter de bestuurstafel op het podium)

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. In 2014
heeft de NBB het project ‘Denken en Doen’ in een nieuw jasje gestoken. Nieuw is dat gemeenten die
in het kader van hun sociale infrastructuur bridge (als middel) willen inzetten, dit met de NBB kunnen
doen. Dus niet de club maar de gemeente neemt initiatief. Voor alle clubs die in de zaal zitten, is dit
een tip. U kunt met uw gemeente hierover gaan praten. Er liggen kansen. Het gaat dan om het welzijn
van de ouderen in uw gemeente. Bridge is het middel. Drie gemeenten hebben dit in 2014 goed
begrepen. En zij hebben samen met hun clubs Denken en Doen projecten gerealiseerd.
Het betreft:
- de gemeente Almere, met Martin Minnema als contact vanuit B.C. Almere
- de gemeente Alkmaar, met Ingrid de Bijl (die we als districtsvoorzitter natuurlijk allemaal kennen)
als contact vanuit de Passageclub Alkmaar
- de gemeente Medemblik, met Bert Ouwerkerk als contact vanuit de B.C. S.A.N.S.
De voorzitter vraagt deze drie mensen naar voren te komen om de prijs (een replica van de grote
wisseltrofee) in ontvangst te nemen.
Nadat de trofeeën en de bloemen zijn overhandigd, spreekt Martin Minnema namens de andere clubs
een dankwoord uit. Hij is zelf als een van de eersten betrokken geweest bij het opzetten van het
project. Vanuit de gemeente Almere zijn ongeveer 100 uitnodigingen verzonden; 60 mensen hebben
gereageerd. Vanuit de club is medewerking gegeven met het oog op toename ledenaantal. Hij wist
niet wat te verwachten. In de loop van het project is hij gaan inzien dat het sociale aspect heel
belangrijk is. Hij wist niet hoeveel mensen eenzaam waren. Door Denken & Doen zijn contacten
gelegd en vriendschappen gesloten. Het belang is niet te onderschatten. Deze onderscheiding is een
blijk van waardering voor al diegenen die bij deze projecten betrokken zijn geweest. Dank daarvoor!
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 Pim Vaders, tevens lid van de commissie. De
voorzitter vraagt Pim naar voren te komen.
Pim Vaders memoreert dat de Hans Kreijns Award dit jaar voor de derde keer wordt uitgereikt. De
jaarlijkse award is in het leven geroepen 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
voor het eerst uitgereikt aan een vrouw. Al 30 jaar is zij aan het bridgen. Zij is altijd gezellig aan de
bridgetafel en haar commentaar is altijd in opbouwende zin. Correct gedrag aan de bridgetafel heeft
zij hoog in het vaandel staan. Zij weet haar partner(s) altijd te stimuleren, waardoor iedereen graag
met haar wil spelen. Binnen de club houdt zij zich ook bezig met lief en leed. De winnaar van de Hans
Kreijns Award is Maria van Rossum-Kalkers.
Na de award en de bloemen in ontvangst te hebben genomen dankt zij de commissie voor het
toekennen van deze award. Zij had dit niet verwacht en is totaal verrast door de toekenning.
8.

Aanpassen Reglement Commissie van Beroep

De voorzitter geeft het woord aan Bondsbestuurslid Adry Janmaat die dit agendapunt zal behandelen.
Adry Janmaat legt uit dat de Algemene Vergadering de leden van het Bondsbestuur benoemt en van
vier door de AV ingestelde commissies. Maar de vergadering beslist ook over de reglementen die door
deze commissies worden gehanteerd.
Daar hoort onderhoud bij. En in dit geval is er een kleine aanpassing in het Reglement van de
Commissie van Beroep nodig, naar aanleiding van een zaak die dit jaar bij de commissie aanhangig is
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geweest. Het betreft een verduidelijking van de tekst in artikel 2 lid 5: ook uitspraken van
districtprotestcomités zijn net zo als die van de landelijke protestcommissie in beginsel niet voor
beroep vatbaar bij de Commissie van Beroep.
De voorzitter brengt het tekstvoorstel in stemming. De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem met
de voorgestelde tekst akkoord.
9.

Bestuursbeleid

De voorzitter behandelt dit onderwerp door het geven van een powerpoint-presentatie van zijn agenda
van de maand oktober 2015. De belangrijkste punten uit zijn presentatie zijn:
- het damesteam is vierde geworden bij het WK in Chennai (India). Hoewel vooraf de verwachtingen
hoger waren, is een vierde plaats een prachtig resultaat;
- tijdens het WK gesproken met de voorzitter van de WBF inzake de valsspel-schandalen. Het
Bondsbestuur zal zich de komende maanden beraden of en zo nodig welke maatregelen er in
Nederland moeten worden genomen ter voorkoming van vals spel;
- met BIC een oriënterend overleg gehad over de voortzetting van de samenwerking tussen BIC en
de NBB;
- halfjaarlijks overleg met de Adviesraad. De voorzitter geeft aan dat de voorzitter van de Adviesraad
uitvoerig verslag heeft gedaan van de activiteiten (zie agendapunt 6). De Adviesraad is een
kleurrijk samengestelde groep van internen en externen (= niet bridgers). De
gespreksonderwerpen worden altijd in overleg met de Adviesraad vastgesteld en passen binnen
het algemene NBB-beleid;
- maandelijkse Bondbestuursvergadering waarbij gesproken is over o.a. het Meerjarenjeugdbeleidsplan, de voorbereiding van deze Algemene Ledenvergadering (hierover en over het
Bridgecongres overleg met het bondsbureau) en de ontwikkeling van het Bridgepakket (hoe de
beginnende bridger/cursist aan een bij de NBB-aangesloten club te binden: cursist -> docent ->
club -> NBB -> district. De bridgeclub is eigenaar van het traject!);
- meedoen aan de selectie voor het Nederlands seniorenteam. Tot zijn spijt heeft de voorzitter zich
daar met zijn team niet voor kunnen kwalificeren;
- bij het 80-jarig jubileumfeest van B.C. Sittard heeft hij een Kei uitgereikt aan Gijsbert Westra voor
zijn inbreng en inzet binnen het district. Het (blijven) waarderen van vrijwilligers staat bij de NBB op
de voorgrond. Het is ook aan de clubs om zorgvuldig met hun vrijwilligers om te gaan. Tijdens deze
bijeenkomst met een aantal mensen ook gesproken over Denken & Doen;
- tijdens een bijeenkomst van district Delft gesproken over de toekomst van de NBB en de invloed
van de leden. Het onderwerp Governance is ook aan de orde geweest bij het verhaal van de
voorzitter van de Adviesraad. Er zal in het kader van het nieuwe meerjarenbeleidsplan zeker over
na worden gedacht en naar de mening van de leden worden gevraagd;
- met de voorzitter van de VBD overlegd hoe het bondsbeleid inzake Standaard Hoog verder vorm
kan krijgen. De NBB heeft hier echt voor gekozen;
- tijdens de zgn. Hei-dag heeft het Bondsbestuur de strategische uitgangspunten voor het nieuwe
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Deze zijn o.a.: versterken van de positie van
districten, aandacht voor Denken & Doen en voor ICT/Automatisering;
- het Bridgeblad is een belangrijk medium waarlangs de NBB communiceert met de leden. Ondanks
alle digitalisering, apps en downloadmogelijkheden, zal de komende jaren het blad blijven bestaan.
Met lezers zal regelmatig overleg zijn over de inhoud en vormgeving. De NBB is en blijft
verantwoordelijk voor de inhoud.
10. Begroting 2016 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. Vanwege een aantal uitdrukkelijk genoemde onzekerheden is de
meerjarenraming ook extra onzeker. Het begrotingsvoorstel is onder het gebruikelijke voorbehoud dat
de aan te vragen en geprognosticeerde subsidies inderdaad worden toegekend.
Met betrekking tot het contributievoorstel dat uit de begroting voortvloeit, is vorig jaar met de leden
afgesproken dat de inflatieontwikkeling zal worden gevolgd, maar in stapjes van 50 cent. De
inflatieontwikkeling in 2014 (1%) was zodanig dat de contributie in 2015 daarom niet is verhoogd.
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Afgesproken is toen dat in 2016 deze inflatieontwikkeling bij de inflatieontwikkeling van 2015 zal
worden meegenomen. Deze inflatie loopt nu ook op naar 1%, dus in totaal 2%.
De voorgestelde contributieverhoging voor een gewoon lid voor 2016 is daarom ook een verhoging
van € 21,00 naar € 21,50 (zie verder de tabel in het boekje).
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn toelichting en gaat over tot het in stemming brengen
van de Begroting 2016 en het contributievoorstel. Er zijn vier stemmen tegen en twee onthoudingen.
Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de aanwezige leden akkoord is. De voorzitter stelt vast
dat de Algemene Ledenvergadering de Begroting 2016 en het contributievoorstel heeft vastgesteld.
11. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de jaarrekening 2015 en 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. In het financieel jaarverslag staat dat de samenwerking tussen de NBB en het
vorig jaar benoemde accountantskantoor geen succes is geworden, en dat de opdracht beëindigd is
met unanieme instemming van de Financiële Commissie. Het gevolg is dat er geen controleverklaring
is over 2014.
Toch hecht het Bondsbestuur in overleg met de Financiële Commissie aan het benoemen van een
onafhankelijke accountant waaraan een controleopdracht kan worden verstrekt voor het jaar 2015 om
over de jaarrekening van 2015 een verklaring af te leggen die bij de jaarrekening wordt gevoegd en dit
in 2016 desgewenst te verlengen. Ook Bridgedistrict Amsterdam heeft op deze aanpak
aangedrongen. De voorzitter informeert of iemand van het Bridgedistrict Amsterdam hierover nog het
woord wil voeren. De heer Brandwagt van het district zegt dat dit niet meer nodig is.
De voorzitter stelt de Algemene Ledenvergadering voor om te besluiten aan accountantskantoor ‘De
Accountantsgroep BV’ uit Rijswijk opdracht te geven om over de jaarrekening van 2015 een verklaring
af te leggen die bij de jaarrekening zal worden gevoegd en dit desgewenst te verlengen voor 2016.
Aanvaarding door de Accountantsgroep BV van deze opdracht kan pas plaatsvinden als het geschil
met de vigerende accountant zo ver is dat er geen bezwaren tegen dossieroverdracht meer zijn.
Inzake het voorstel zijn er twee onthoudingen; de overige leden stemmen voor. Dit betekent dat de
Algemene Ledenvergadering instemt met het voorstel.
12. Voorstellen B.C. V.I.V.A. inzake het bridgeblad
De voorzitter vertelt dat in de aanloop naar dit congres B.C. V.I.V.A. (Voor Ieder Vol Afwisseling)
vragen heeft gesteld over het bridgeblad en vooral over de biedbeker. Ook Bridgedistrict Amsterdam
heeft hier vragen over gesteld. De voorzitter geeft Marcel Mol, binnen het Bondsbestuur belast met het
bridgeblad, het woord.
De heer Mol licht toe dat op de website en in het blauwe boekje iedereen heeft kunnen zien dat de
vragen die B.C. V.I.V.A. heeft gesteld, letterlijk zijn opgenomen. Na zijn antwoord zal hij de voorzitter
van B.C. V.I.V.A, de heer Balten van der Veer, vragen om te reageren. Dit geldt ook voor het
Bridgedistrict Amsterdam.
Er spelen drie zaken. De ene zaak is dat in het bridgeblad een rubriek ‘De Biedbeker’ is opgeheven.
De tweede zaak is dat Ed Hoogenkamp, een freelancer die voor het bridgeblad schrijft en een
prominente rol had met betrekking tot deze rubriek, geen opdrachten meer krijgt. De derde zaak
betreft het besluit van het Bondsbestuur dat het bridgeblad er voor alle clubleden is, en dus niet
optioneel is. Het zal de leden niet verbazen dat over het conflict tussen de redactie en Ed
Hoogenkamp geen mededelingen kunnen worden gedaan. Het betreft hier een zaak van personen.
Het eerste punt betreft het opheffen van de rubriek ‘De Biedbeker’ en de rol van de NBB bij het
bridgeblad. De NBB zit boven op het bridgeblad en beschouwt het blad als een belangrijke uiting naar
de leden. Geen nummer van het blad verschijnt zonder dat dit door de NBB gezien is en contractueel
heeft de NBB ook inhoudelijk invloed en macht. Er is een ‘Uitgeefteam’ waarin onder meer de directie
van het bondsbureau (Gijs van der Scheer en Just van der Kam) en hijzelf zitting hebben. Just van der
Kam is bovendien het centrale aanspreekpunt voor het bridgeblad. De NBB wist derhalve dat de
rubriek ‘De Biedbeker’ zou ophouden te bestaan en heeft dit ook niet willen tegenhouden. De NBB
heeft zich ervan verzekerd dat er een gelijkwaardige rubriek voor in de plaats zou komen en met de
‘Club Battle’ is dit ook gebeurd. Ook hier kunnen de clubs weer aan deelnemen. Belangrijk daarbij is
dat de clubs nog steeds op spellen kunnen blijven bieden. In een folder in de congrestas wordt de
‘Club Battle’ nog eens uitgelegd. Het format is anders, maar de populaire mogelijkheid om op de club
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de handen te bieden is blijven bestaan. Er is voor een iets ander format en andere titel van de rubriek
gekozen om geen auteursrechtelijke problemen te krijgen.
Inzake de vraag over de verspreiding van het blad heeft de Algemene Ledenvergadering al jaren
geleden besloten dat het blad onder alle clubleden wordt verspreid. Het Bondsbestuur staat hier ook
achter. Dit is van belang voor de communicatie. Daarnaast is er een belangrijke kostenkwestie.
Organisatorisch en exploitatie-technisch is het invoeren van een keuzeoptie om het blad wel óf niet te
ontvangen zeer complex en duur. Als de oplage afneemt, zullen de kosten zeker niet evenredig dalen.
Dit nog los van het feit dat niet snel een verandering van het contract te realiseren is. Wel kan dit
onderwerp, de verschijning en verspreiding van het bridgeblad, in het nieuwe meerjarenplan opnieuw
worden bediscussieerd.
Samenvattend:
1) er zijn meer dan genoeg waarborgen organisatorisch zowel als contractueel om te stellen dat de
NBB het bondsorgaan ‘Bridge’ (zijnde het bridgeblad) in inhoud controleert, en
2) onder het huidige contract kan de NBB niet zonder grote schade voor de NBB de verspreiding van
het bridgeblad aanpassen. Wel kan in het nieuwe meerjarenplan opnieuw gekeken worden naar het
beleid dat de NBB wil voeren met betrekking tot het bridgeblad zowel naar inhoud als naar
verspreiding.
De voorzitter nodigt de heer Van der Veer, voorzitter B.C. V.I.V.A., uit om commentaar te geven op de
uitgebreide beantwoording van zijn vragen.
De heer Van der Veer geeft als eerste aan dat hij na het schrijven van zijn mail van de NBB naar zijn
oordeel onvoldoende inhoudelijke reactie heeft gekregen. Vandaag wordt er wel inhoudelijk
gereageerd. Van BCM (uitgever bridgeblad) heeft hij een standaard reply ontvangen die niet
persoonlijk overkwam en die ook aan andere klagers steeds is verzonden. Hij is het niet eens met het
opheffen van de biedbeker vooral omdat het een succesvolle formule is en er binnen zijn club een
structuur is opgezet om hieraan mee te doen. Het is hem onduidelijk waarom de relatie tussen Ed
Hoogenkamp en BCM wordt beëindigd terwijl de Biedbeker zo’n succes is.
De secretaris, Gijs van der Scheer, stelt dat de NBB formeel geen bemoeienis heeft met de
contractuele afspraken tussen Ed Hoogenkamp en BCM. De heer Brandwagt, Bridgedistrict
Amsterdam, is het met de heer Mol eens dat hier op de Algemene Ledenvergadering, niet inhoudelijk
op de relatie tussen Hoogenkamp en BCM kan worden ingegaan, ook al is de NBB opdrachtgever
voor BCM.
De heer Mol zegt dat het bridgeblad gelezen wordt door bridgers van alle niveaus. Er staat voor ieder
wat wils in. Heel veel mensen vinden het nog steeds prettig om het blad fysiek in handen te hebben
en niet digitaal. Niet iedereen beschikt over een tablet, en leden die het willen kunnen het zo
downloaden.
De heer Boersma (B.C. Almere) suggereert te onderzoeken of er auteursrecht op de “Biedbeker”
bestaat. Als dit niet zo is, kan er gewoon met de huidige opzet worden doorgegaan. Daarnaast lijkt het
hem een goede stap om via mediation tot een oplossing van het probleem met Ed Hoogenkamp te
komen. De voorzitter zal het bondsbureau vragen om het auteursrechtelijk aspect uit te zoeken.
De heer Maas (B.G.S. de Gehaktmolen) is van mening dat in de loop der tijd dingen veranderen, ook
dingen die goed zijn. Hij wil niet gelijk de nieuwe opzet neersabelen. Eerst maar eens kijken hoe dit
loopt.
De heer Van Munnen (B.C. Door Durf Sterk) vindt de reactie van het Bondsbestuur nogal defensief.
Hij doet de suggestie om alle opmerkingen mee te nemen in het opnieuw beoordelen van de nieuwe
rubriek.
De heer Aarts (B.C. Aemestelle) vraagt om de geluiden serieus te nemen en verzoekt het wel of niet
doorgaan met de Biedbeker in stemming te brengen. Mevrouw De Regt (district Midden en Oost
Gelderland) merkt op dat er alleen sprake kan zijn van een meningspeiling aangezien een voorstel
niet voorafgaand aan de leden is gedaan. Er kan dus geen officiële stemming plaatsvinden.
De heer Ermshaus (Bridgedistrict Nijmegen) stelt dat de ALV het Bondsbestuur de opdracht kan
geven de zaak rondom de Biedbeker opnieuw te bekijken.
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De voorzitter besluit tot het houden van een meningspeiling over de vraag of de Biedbeker als rubriek
in het bridgeblad moet blijven: er zijn enkele stemmen voor. De overgrote meerderheid van de
aanwezigen onthoudt zich van stemming. Er zijn een paar stemmen tegen.
De heer Van der Veer (B.C. V.I.V.A.) zegt dat hij waardering heeft voor het bridgeblad op zich. Hij is
minder enthousiast over de kwaliteit. Hij verzoekt het Bondsbestuur om in het Meerjarenbeleidsplan
op te nemen dat er naar vorm en inhoud van het blad zal worden gekeken. De voorzitter zegt dit toe.
De penningmeester, de heer Van Leeuwen, vertelt dat het mogelijk is diverse katerns in het
bridgeblad (jeugd, beginners, gevorderden etc.) te maken die door middel van kleuren van elkaar te
onderscheiden zijn. Volgens mevrouw De Bijl (district Noord-Holland) is dit voor de oudere lezers juist
niet handig, maar eerder onduidelijk en verwarrend. Zij adviseert geen kleuren te gebruiken.
De voorzitter beëindigt deze gedachtewisseling met de toezegging dat hij op het volgende
Bridgecongres op dit punt zal terugkomen en verslag zal doen van de auteursrechtelijke status.
Tevens is er dan ervaring met een jaar ‘Club Battle’ waar via het bondsbureau verslag over kan
worden gedaan en kan op deze manier naar de ervaringen gekeken worden.
Mevrouw Janmaat, vicevoorzitter Bondsbestuur, meldt dat Bridgedistrict Amsterdam nog een vraag
heeft gesteld over de mogelijkheden (teksten en kleuren) van de NBB-posters. De mogelijkheid
bestaat om informatie voor de poster digitaal aan te leveren bij het bondsbureau.
13. Vaststellen datum en locatie Bridgecongres 2016
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.
Voorgesteld wordt om het volgende Bridgecongres te houden op zaterdag 5 november 2016 te
Noordwijkerhout. Dit houdt tevens een ontheffing in conform artikel 2:48 BW voor het eerder
vaststellen van de jaarrekening 2015 tot eind 2016.
De meerderheid van de aanwezige leden stemt in met het voorstel.
14. Rondvraag
Mevrouw De Bijl (district Noord-Holland / Passageclub Alkmaar) vraagt aandacht voor het project
Denken & Doen. Zij spreekt haar bezorgdheid uit over de ondersteuning vanuit het bondsbureau en
vraagt zich af over er voldoende formatie beschikbaar is om dit project goed van de grond te laten
komen. Het bedrag dat aan de algemene reserve is toegevoegd, zou prima besteed kunnen worden
aan het aantrekken van een medewerker Denken & Doen.
De heer Sikking (Breezandse B.C.) zegt dat hij contact heeft gezocht met het bondsbureau over de
mogelijkheid van Denken & Denken maar dat er nooit een verdere opvolging van zijn vraag is
gekomen. De voorzitter zegt toe dat dit zal worden uitgezocht en dat door het bondsbureau contact
met hem zal worden opgenomen.
De heer Boersma (B.C. Almere) zegt dat het project Denken & Doen in Almere zeer succesvol is. In
samenwerking met de NBB en de gemeente is dit goed opgepakt. Het heeft ertoe geleid dat de club is
uitgebreid met een extra middagclub. Het kan dus wel!
De heer Kielman vraagt het Bondsbestuur nog eens te kijken naar een locatie voor het Bridgecongres
in het noordelijk gedeelte. Zwolle was de laatste keer, maar wellicht is iets noordelijker ook eens
mogelijk. De voorzitter zegt toe dit te bespreken.
15. 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.
Voor nu hoopt hij iedereen bij de borrel weer te ontmoeten, en in elk geval opnieuw op 5 november
2016 in Noordwijkerhout de hand te mogen drukken.
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Bijlage

Aanwezige clubs Bridgecongres 2015
1003
1008
1037
1061
2002
2009
2016
2017
2024
2034
2505
3006
3007
3010
3015
3016
3030
3041
3051
4006
4023
4037
4042
4082
4505
5005
5014
5016
5017
5022
5030
5032
5036
5043
5055

BRIDGEDISTRICT AMSTERDAM
Het Witte Huis
B.C. Aemestelle
Badhoevese B.C.
P.B.C.
UTRECHT
B.C. Door Durf Sterk
B.C. Bilthoven
B.C. de Vechtstreek
B.C. het Witte Huis
B.C. Oog in Al
B.C. Maartensdijk
Woensdagbridge Vleuten
DEN HAAG E.O.
B.C. Leidschenhage
B.C. Voorschoten
N.R.B.C. Kom..Kom Maer
B.C. V.I.V.A.
B.C. Vronesteyn
N.B.C.
City B.C.
BOL
NOORD-HOLLAND
RKABC
B.C. S.A.N.S.
B.C. Andijk
B.C. Cross Ruff
Passageclub Alkmaar
Breezandse B.C.
ROTTERDAM E.O.
B.C. P.A.S.
Capelse B.C.
B.K. Ons Genoegen
B.C. Waddinxveen
B.C. Algera Bridge
B.C. Geen Krimp
B.C. '85
B.C. Schollevaar
N.R.B.C. Capelle
B.V. Zuidwijk

B. Vriend
H. Mock
J.M. Rodenburg
L.A.M. Hagedoren

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Lid

Th.W.J. van Munnen
A.D. Nijdam
J.W. Tennekes
M.M. Jansma
T.K.P.C. van Ree
H.W. van Gend
W.J.J. van Rijnsoever

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

P.P.M. Hoevenaars
L.M.P. van Overveld-Swartjes
P.J. van Egmond
B.J. van der Veer
P.G.J. van den Homberg
P.C. van Santen
S.M. Bong
E.M.A. Tolhuisen-Osse

Voorzitter
Lid
Lid
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

A.D.M. Laeven
T. van der Gulik
L. Kooiman
M.A.T. Siecker-Groot
I.S. de Bijl-Baerselman
A.C.J. Sikking

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Voorzitter

F. Hoffman
A. Dijkshoorn
J.F. Hubeek
B. Mieloo
F. Hoffman
F. Hoffman
L. Vreeswijk
F. van der Hilst
R.J. Hielckert
M.A. Ruijgrok

Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Lid
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6006
6015
6019
6043
7009
7013
7018
7022
7031
7033
7037
7042
7051
7076
7501
8002
8003
8006
8007
8008
8009
8010
8012
8017
8018
8024
8026
8028
8030
8033
8039
8041
8044
8045
8047
8062
8063
9016
9022
9031
9038
9041
9052

KENNEMERLAND
B.C. de Kennemers
B.C.G. Heemstede
B.O.C. Kennemerland
B.C. Josephine
MIDDEN EN OOST GELDERLAND
B.C. Doorwerth
B.C. Klavertje Elf
B.C. de IJsselstreek
B.C. Veluwezoom
Rosendaelse B.C.
B.C. Huissen
Elster B.C.
Cool Down
B.C. Otterlo
B.C. Berkel-Bridge
Aaltense B.C.
MAASLAND & MEIERIJ
B.C. One Down
Osse B.C.
B.C. Safety Play
Vughtse B.C.
B.C. Seldensate
Schijndelse B.C.
Bridgekring Uden
B.C. Ussen
W.B.C. de Meierij
B.C. Boxtel
B.C. Vlijmen
B.C. Magna Charta
B.K. de Kentering
Heesche B.C. '81
B.C. Sans Rancune
De Vriendschap
De Poolse Pas
B.C. Liempde
N.R.B.V. Phoenix
B.C. de Lachende Vis
Bridge-societeit d'n Vorstenburgh
NRBC '93
LEIDEN E.O.
B.V. Gezelligheid Troef Wassenaar
Bridgeclub Voorhout
B.C. Sans Dispute
De Schrandere Vos
Bridge '86 Leimuiden
B.C. Idefix

R. Jedema
H.H.M. Martens-de Klerk
R.A.J.M. Bekius
W.J.M. Ostendorf

Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid

T. van der Sluis
J.M. Poppelier
H.L. van Amerongen
H.R.A. de Lange-Koster
R.J. Roelofs-Zandstra
G.A. Soeteman
M.F.T. van Brandenburg
B. Dries
C.C.M.P. Feddema
G.M.P.M. Nicolasen
T.O.H. Wolters

Lid
Voorzitter
Lid
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Voorzitter

W. Soeria Santoso
J.M.F.G.R. de Waele-Neefs
F. Walthuis
I. Boezeman
C. Copier-van Geffen
M.W. van den Bogaart
A.S. Schaper
H.P.F. van Rosmalen
H.F.O. van den Nieuwenhuijzen
P. Springer
B. Blanken
G.A.J. Aarts
J.H.Th. Cornelissen
M.H.W. Peters
J.A.L. Aarts
J.J.F. Bosch-van Tiel
I. Langerak
F.W.L.M. van de Schans
H.P. Hendriks
M.J.J.M. van Logten
E.M.P. Leenders-Kok
L. Schuurmans

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

J.H. Jacobus
K. Koster
A.J.M. Wolvers
B. Jansen
D.M. Holla
E. Sneller

Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Voorzitter

Verslag Algemene Ledenvergadering Nederlandse Bridge Bond 7 november 2015

Pagina 13

10027
10051
10506
11014
11018
11020
11032
12022
13001
13007
13024
13034
14036
15015
15017
15022
15024
16006
16008
17020
22005
22024
22029
22039
23011
23015
23020
23025
23038
23039
24006
24010
24020
24023
24028
24047

IJSSELSTREEK
B.C. Icarus
B.C. Wijhe
Dames Bridge Zwolle
ZUID LIMBURG
B.C. Beek
Vrijthof-Maasvogels
B.C. de Molenbron
B.C. Servaes
GRONINGEN
B.C. Roden
DRENTHE
Bridgeclub Assen 1935
Emmer Bridge Vereniging
B.C. Vries
Anner B.C.
ZEELAND
B.C. H.E.V.
BRIDGEDISTRICT NIJMEGEN
B.C. Maas & Waal
B.C. V.O.P.
B.C. BOD
B.C. Gendt
DORDRECHT
B.C. Je Coupe
B.C. Sans Atout
FRIESLAND
Bergumer B.C.
DELFT
Westlandse B.C.
N.R.B.V. Beter Zicht
B.G.S. de Gehaktmolen
B.C. Holy
NOORD EN MIDDEN LIMBURG
B.C. de Bok
B.C. Sans Rancune
B.C. Nicotinee
B.C. Melick
B.C. Denken & Doen
B.C. Rooy
GOOI- EN OMMELAND
Nijkerkse B.C.
B.C. Fazantenclub
B.C. Soest
B.C. Almere
B.C. Eembridge
Tempo Bridge

W.A. Krans
J.H. Jansen
G. Brouwer

Lid
Lid
Lid

M. Vervoort
J.M.A. Dautzenberg
G.H. Dutmer
A. van de Peppel

Voorzitter
Lid
Voorzitter
Lid

H. van den Elskamp

Lid

R.H.M. Bos
J.M.F. Hoek
N.A. Willems
W.A. Schutten

Lid
Lid
Voorzitter
Voorzitter

C.J. Lambregts

Lid

C.A. van Amsterdam
J.C.C. Prinssen
H.H. Klijnkramer
J.A.E. van de Werken

Lid
Lid
Lid
Voorzitter

W.P. Kubbe
P.B. Grabau

Lid
Voorzitter

M.A. Litjens

Lid

T.J.M. Zwinkels
G.H.J. Raaijmakers
W.j. Maas
M.S. Klink

Voorzitter
Lid
Lid
Voorzitter

G.T.W. van de Ven
H.J. Bos
J.G.J. Gerrits
L. Veldman
A. van der Honing
M.J.P. Verheijen

Lid
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid

H.M. Adolfs
W.J.C. Gooiker
A.L.F. Trippaers
L. Boersma
A.C. Oostrom
A.M.T. Scheers

Lid
Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Voorzitter
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24050 B.C. Soesterberg
24063 N.R.B.C. Schoon Slem
24074 B.C. Groot Slem
TWENTE
27008 B.C. Niet Kwetsbaar
27010 B.C. Het Twentse Ros
27019 B.C. Teletroef
27020 Bornse B.C.
WEST BRABANT
28004 B.C. Dongen
28008 B.C. de Overslag
28011 B.C. Oudenbosch
28015 B.C. de Ridders
28016 B.C. Roosendaal
28038 B.C. Princenhage
28039 B.C. Double Dummy
28058 B.C. de Goede Uitkomst
28065 B.C. Rookvrij Prinsenbeek
28081 B.C. de Baronie
MIDDEN BRABANT
29001 B.C. Oisterwijk
29003 B.C. Interpolis
29008 Tilburgse B.K.
29012 B.C. Goirle
29014 B.C. Moergestel
29015 B.C. Drunen
29016 B.C. Internos
29017 B.C. Udenhout
29018 B.C. Tra Noi
29020 B.C. Waalwijk
29023 B.C. Golden Bridge
29024 B.C. Loon op Zand
29026 B.C. Alert
29028 B.C. de Langstraat
29035 B.C. Acacia
29036 B.C. Kaartheuvel
29038 Klaver Vier
29041 B.C. Edelweiss
ZUID OOST BRABANT
30006 B.C. Tongelbridge
30018 B.C. 70
30019 B.C. Valkenswaard
30022 B.C. Nuenen
30031 B.C. Dommelbridge

W.J. Hildebrand
G.E. Trippaers-Zondag
R. van den Berg

Voorzitter
Lid
Lid

F. Tusveld
J.L. Muller
E. van Iperen
E.A.M. Elbertse

Lid
Lid
Lid
Voorzitter

H.W. van Roode
W. Voesenek-van de Bliek
W.A.M. Gouverneur
G.M. Verhoeven-de Groot
T.A.C.M. van Thoor
F.E.J.M. Kroese
R.E.L.J. Cornelis-van Hees
W.P.J. Pardon
H.M.A. Renne
A.A.J. Jansen

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

L.A.M. Sprangers
G.W.H.M. Joosten
G.L.A.B. Morseld
J.E.M. Pouwels
C.B.W.M. Zeegers
J.D.P.M. Broere
L.N.F.M. Goossens
C.J. de Kort
L.A.M. Sprangers
A.G. Hooijmaijers
A.H.A.M. Kroot-van Haren
H.L.H.M. Gelevert
A.J. Maes
P.M. Koks
F.G. van den Heuvel
W.M.A. van Vliet
M. Hoekstra
K.J.N.M. Poppelaars

Voorzitter
Lid
Lid
Voorzitter
Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Voorzitter
Lid
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid

W. Kemps
J.W.F.M. Beljaars
C. Baudewijns
E.H. Rijnen
R. Smakman

Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Voorzitter
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Clubs afwezig met bericht Bridgecongres 2015
1031
1045
2005
2011
2015
2057
2072
3045
4012
4059
4081
5018
5021
5049
7030
8013
8019
8034
8043
8046
9017
9054
10019
10055
11008
11013
12007
12009
12015
12017
12018
12019
12028
12038
12044
13021
13023
14038
15501
16026
17013
17025
17050
17051
22008

B.C. Nieuwer Amstel
ENPS-Quibus
Alg.B.C. Driebergen
Driebergse B.V.
B.C. Victoria
B.C. Lingewaal
De Slempers
B.C. Loosduinen
Langedijker B.C.
B.C. De Schildersbuurt
B.C. Dubbel & Dwars
B.C. Never Down
Bridgekring 1935
N.R.B. de Gouwe Switch
B.C. Zeddam
Zaltbommelse B.C.
Bridge Veghel '77
B.C. Dummy
B.C. de Klotbeek
B.C. Geffens Doublet
B.C. Sassem Troef
W.B.C. Woubridge
B.C. Gorssel
Avereester B.C.
B.C. Bronsbeek
B.C. Exodès
B.C. Het Hogeland
B.C. Stadskanaal
B.C. Veendam
B.V. Winsum
B.C. Filarski
B.C. Bedum
B.C. De Schakel
B.C. Delfzijl
Bridgeclub Noord
B.C. Hardenberg
B.C. Borger
N.R.B.V. Kleiburg
G.B.W. '86
N.R.B.C. Zwijndrecht
B.C. Hardegarijp
B.C. Buitenpost
Bridgeclub Feanwâlden
B.C. De Drachtster Kei
B.C. Berkel Rodenrijs
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22034
22036
24009
24024
24033
24501
27012
27038
28002
28020
28042
28045
28049
28060
28066
29006
29010
29022
29027
29039
30001
30023
30027
30052

B.C. Spijkenisse
B.C. Vlaardingen
Bussumse Bridge Vrienden
G.B.C. InGooi
B.C. 80
B.C. P.O.L.D.E.R.
B.C. Haaksbergen
FC Twente Bridge
Bredase B.C.
B.C. 't Web
B.C. a la Carte
B.V. Bergen op Zoom
B.C. Never Down
B.C. de Vier Winden
B.C. Klundert
B.B.C. Enclave
B.C. Nieuwe Koninklijke Harmonie
B.C. Schoon Slem
B.C. de Honneur Sprang-Capelle
B.C. De Hilver
B.C. de Contenten
Bridge Inn
B.C. Aarle-Rixtel
B.C. Silence

Districten afwezig met bericht Bridgecongres 2015
12
14
17
22
24

Groningen
Zeeland
Friesland
Delft
Gooi- en Ommeland

Machtiging aan andere club
3015
11018

B.C. V.I.V.A.
Vrijthof-Maasvogels

gemachtigd door B.C. Centrum 111 (6012)
gemachtigd door B.C. Harmonie (11038)

Machtiging aan district
Bridgedistrict Amsterdam
1005 Hok
1038 Continental aan de Amstel
1069 B.C. Diemen Noord
Utrecht
2019 B.C. Vianen
Noord-Holland
4001 Alkmaarsche B.C.

Trees de Jong

Theo van Munnen
Ingrid de Bijl-Baerselman
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4013 Enkhuizer B.C.
4026 B.K. '84 Den Helder
4029 B.C. Abbekerk
4030 B.C. Limmen
4039 B.C. Wikken en Wegen
4041 B.C. St.Pancras '94
4062 B.C. Coenstad
4064 B.C. Wardy
4069 Bridge Zonder Nicotine
4072 B.V. Gevangenpoort
4079 B.C. Golfclub Dirkshorn
Kennemerland
6003 Hillegomse B.C.
6007 B.C. Bel Air
Maasland & Meierij
8004 Berlicumse B.C.
Zuid Limburg
11006 B.C. Geleen
11011 B.C. Randwijck
11023 B.C. Vaals
11028 B.C. d'Artagnan
11030 B.C. 't Roadhoes
11036 B.C. Nieuwstadt 2000
Groningen
12011 A.P.I.H.
Drenthe
13010 B.C. de Hondsrug
Zeeland
14022 B.C. Kapelle-Biezelinge
Bridgedistrict Nijmegen
15008 B.C. Kwetsbaar '70
Dordrecht
16001 B.C. de Devel
16004 B.C. de Merwe
16015 B.C. Papendrecht
16017 B.C. Ter Merwe
16019 B.C. Drechtsteden
16022 B.C. DBC/Thuredreght
16024 B.C. Overslag
Delft
22002 Pijnackerse B.C.
Noord en Midden Limburg
23001 B.C. Nederweert
23002 B.C. Klaver Elf
23008 Bergense B.C.
23010 B.C. Helden
23026 Brits Bridge

Jannie Willemsen-Zwaagstra

Aad Schaper
Jef Dautzenberg

Gijs van der Scheer gemachtigd door Groningen
Hans Hoek
Gijs van der Scheer gemachtigd door Zeeland
Kees Ermshaus
Peter Grabau

Gijs van der Scheer gemachtigd door Delft
Gerard van de Ven
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23027 Bridgeclub Meijel
23029 B.C. Never Down
Twente
27032 B.C. De Derde Hand
27039 Startersclub De Nieuwe Lichting
27501 Bridge Societeit Borne
West Brabant
28041 B.C. de Goede Luyden
Midden Brabant
29013 B.C. W.A.C.
29033 B.C. Riel

Han Muller

Theo van Thoor
Gerard Evers
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