Verslag Algemene Ledenvergadering Nederlandse Bridge Bond
d.d. 8 november 2014 te Arnhem (Papendal)
Aanwezig
Vertegenwoordigers bridgeverenigingen: zie bijlage.
Vertegenwoordigers districten: zie bijlage.
Leden Bondsbestuur: Jons van der Mars (voorzitter), Adry Janmaat (vicevoorzitter), Rob van Leeuwen
(penningmeester), Marcel Mol, Jan Stavast, Tim Verbeek en Koos Vrieze.
Secretaris: Gijs van der Scheer.
Ereleden: Laurens Hoedemaker (voorzitter Adviesraad), Ton Kooijman, Armand Trippaers
(ambassadeur), Bep Vriend en Berry Westra.
Leden van Verdienste: Barbara van Dijk, Ed Franken en Pim Vaders (ambassadeurs).
Overige genodigden: Koen Breedveld, Caroline van der Esch, Hans Reijn, Dick Rövekamp, Harry
Wijbenga (Adviesraad), Hans van Tilburg (voorzitter Financiële Commissie), Wieb Brouwer
(ambassadeur), Willem jan Maas (voorzitter Commissie Jeugdbridge), Petra van Wingerden-Boers
(bestuurskandidaat).
Afwezig
Afwezig met bericht van verhindering: Hans Melchers (Erelid), Frans Appels, Joost Hubeek, Ruud
Ruijg, Folkert Schukken (Leden van Verdienste), Harry van de Peppel (Lid van Verdienste /
ambassadeur) en Hans Metselaar (Adviesraad).
1.

Opening door de voorzitter

De voorzitter, Jons van der Mars, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in
het bijzonder de aanwezige Ereleden Laurens Hoedemaker, Ton Kooijman, Armand Trippaers, Bep
Vriend en Berry Westra, Leden van Verdienste Barbara van Dijk, Ed Franken, Pim Vaders, de
voorzitter van de Commissie Hans Kreijns Award, Hanneke Kreijns, en de voorzitter van het district
Drenthe Jan van Gorp in verband met de Hunebedtrofee en overige genodigden. Hij merkt op dat de
NBB vandaag te gast is in het district Midden en Oost Gelderland en dankt de vicevoorzitter Ankie van
Randeraat en secretaris Rigtje Roelofs-Zandstra, alsook de districtsbestuursleden Roelof Santing,
Roland Versteeg en Wim Adriaanse, voor de gastvrijheid.
Sinds de vorige Ledenvergadering is een aantal bondsprominenten overleden. De voorzitter noemt
Frank Verhagen (Lid van Verdienste, oud-voorzitter Adviesraad), Paul Felten (oud-international), Frits
Wolda ((Lid van Verdienste) en Loek Verhees senior (oud-international seniorenteam). 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, om 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 het woord aan de secretaris, Gijs van der Scheer.
De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn, op drie vragen na (ook gepubliceerd op de
website).
1. Frans Versluis, voorzitter van BC World of Delights, vraagt om een jeugdbeleidsplan om de jeugd
te enthousiasmeren. De secretaris antwoordt dat deze vraag in het vragenuurtje besproken is. Het
nieuwe meerjarenjeugdbeleidsplan zal komend jaar worden geschreven en vastgesteld.
2. Hans Becker van B.C. ‘De Looier’ in Amsterdam, tevens bridgedocent, vraagt aandacht voor de
toegankelijkheid en herkenbaarheid via de NBB-website van de adressen van bridgedocenten.
Hoe vind je een bridgedocent? De secretaris meldt dat de vindplek bij de NBB goed georganiseerd
is, maar dat de cruciale vraag is “Hoe we geïnteresseerden naar deze vindplek leiden”.
3. Lambert Sprangers, voorzitter van twee bridgeclubs, vraagt zich af of bij het ontwikkelen van
flexibel bridge niet ook het ontwikkelen van een flexibel contributiesysteem hoort (niet alleen voor
de bondscontributie, maar vooral ook voor de clubcontributie). De secretaris antwoordt dat de NBB
de komende jaren (op weg naar het nieuwe meerjarenbeleidsplan) aan de slag gaat met deze
belangrijke maar complexe vraag.
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Met betrekking tot de mededelingen meldt de secretaris dat er na agendapunt 6 een intermezzo
ingepland is voor drie onderscheidingen waar aandacht aan zal worden gegeven: dit is de uitreiking
van de Hunebedtrofee, de Hans Kreijns Award en de IBPA Award voor het mooiste afspel door een
jeugdspeler.
3.

Verslag van de ALV d.d. 9 november 2013 en d.d. 25 november 2013

Verslag Algemene Ledenvergadering 9 november 2013
De voorzitter zegt dat dit het verslag is van de gewone Algemene Ledenvergadering van vorig jaar.
Omdat er geen tekstuele opmerkingen of inhoudelijke opmerkingen naar aanleiding van het verslag
zijn, wordt het verslag door de vergadering vastgesteld onder dankzegging aan de opsteller.
Verslag Algemene Ledenvergadering 25 november 2013
De voorzitter licht toe dat dit een extra Algemene Ledenvergadering was, die nodig was omdat er op
9 november net geen quorum was voor het vaststellen van de voorgestelde statutenwijziging. Omdat
er geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen naar aanleiding van het verslag 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 is ingesteld door de Algemene Ledenvergadering om
naast de wettelijk verplichte accountantscontrole (accountantsverklaring is aan het financiële
jaarverslag gehecht), de financiële ontwikkelingen van de bond te volgen. Hij nodigt Hans van Tilburg
(voorzitter Financiële Commissie) uit om het woord te voeren:
“Verslag Financiële Commissie van de NBB over het jaar 2013
De Financiële Commissie heeft over 2013 in vergaderingen de jaarstukken van de NBB bestudeerd en
deze stukken met de penningmeester besproken. Daarbij kwamen ook lopende zaken aan de orde en
de voortgang van het plan ‘Tijd voor Bridge’.
Voorts is door de commissie kennisgenomen van de ‘managementletter’ van de accountant van de
NBB (PriceWaterhouseCoopers) over de controle 2013 en is de voorzitter in de gelegenheid geweest
deze managementletter rechtstreeks met de accountant te bespreken. Ook is de voorzitter betrokken
geweest bij de voorbereiding van het advies aan uw vergadering over de opdracht aan de accountant
voor 2014 en 2015. Zie hiervoor agendapunt 11.
Daarnaast heeft de Financiële Commissie inzage en overleg gehad met penningmeester en directie
over onder meer de conceptbegroting 2015, waaraan een voorstel is gekoppeld om de inflatiecorrectie
over 2013 te passeren en de contributie niet te verhogen, maar deze inflatiecorrectie over 2013 wel te
betrekken bij besluiten die in 2015 moeten worden genomen over het jaar 2016.
Ten slotte kijkt de Financiële Commissie ook naar het eigen functioneren en heeft het competentieprofiel voor de leden van de Financiële Commissie aangescherpt.
Gelet op het rooster van aftreden waarin dit jaar Chris Lambregts als lid aftredend is en niet meer
herkiesbaar, wordt voorgesteld om Hans Suerink in de commissie te benoemen als gewoon lid.
Samenvattend: de Financiële Commissie is tevreden over het gevoerde overleg, de gegeven
informatie en heeft vertrouwen in het gevoerde financiële beleid waarbij het voor 2015 uitgezette
beleid is meegenomen. Op grond van dit alles wil de Financiële Commissie de algemene
ledenvergadering voorstellen om aan het Bondsbestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid over 2013.
November 2014, Hans van Tilburg (voorzitter Financiële Commissie)”
De voorzitter dankt Hans van Tilburg voor het voorlezen van het verslag.
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5.

Jaarverslag 2013

Sportief Jaarverslag 2013
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 2013 door de vergadering vastgesteld.
Financieel Jaarverslag 2013
Activiteiten vertalen zich, zo stelt de voorzitter, ook altijd in cijfers. De penningmeester heeft geen
behoefte aan een verdere toelichting. De voorzitter stelt de Algemene Ledenvergadering voor het
batig saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve van de NBB en vraagt of hieromtrent nog
opmerkingen zijn.
De heer Trippaers (B.C. Soest) vraagt of het mogelijk is om het batig saldo specifiek te bestemmen
aan projecten als Denken & Doen. Het project Denken & Doen wordt o.a. in het Jaarverslag 2013 en
in het Meerjarenbeleidsplan “Tijd voor bridge” genoemd. Wetenschappelijk is aangetoond dat Denken
& Doen tot goede resultaten leidt. In 2015 worden geen grote projecten opgestart. Waarom het batig
saldo niet te besteden aan de Denken & Doen projecten waarvoor geen subsidiemogelijkheden meer
zijn.
De penningmeester antwoordt dat de bond dergelijke initiatieven een warm hart toedraagt. Bij
concrete voorstellen vanuit het land zal de bond beoordelen of financiering mogelijk is. Dit kan vanuit
de algemene middelen.
Omdat er geen andere vragen op opmerkingen zijn, concludeert de voorzitter dat dit deel van het
verslag, met dank aan de Financiële Commissie, vastgesteld is, waarbij het Bondsbestuur decharge
krijgt voor het gevoerde beleid in 2013.
6.

Adviesraad

De voorzitter licht toe dat op de vergadering van afgelopen jaar de Adviesraad, een commissie die
door de Algemene Ledenvergadering wordt benoemd, qua samenstelling ingrijpend en ook qua
werkwijze veranderd is. De voorzitter nodigt Laurens Hoedemaker, de huidige voorzitter van de
Adviesraad, uit om de leden kort bij te praten over de huidige zienswijze van de commissie.
De heer Hoedemaker memoreert dat 20 jaar geleden in deze zaal het 100.000ste lid van de NBB
werd verwelkomd. Sindsdien is er veel veranderd. Vorig jaar, in Egmond aan Zee, is de Algemene
Ledenvergadering akkoord gegaan met een gewijzigde opzet van de Adviesraad, met een
aangescherpte missie. Over de positionering en de samenstelling van de Adviesraad wil hij kort
verslag doen. De Adviesraad is meer dan voorheen de gesprekspartner voor het Bondsbestuur en de
directie: stevige interactie, reflectie en het elkaar scherp houden. Dit zorgt voor een gewijzigde
positionering ten opzichte van het Bondsbestuur en de directie. Wat betreft de samenstelling bestaat
de Adviesraad sinds vorig jaar ook uit externe leden die dus niet uit de bridgewereld komen, maar wel
actief zijn binnen het werkveld Sport & Maatschappij: Koen Breedveld (Mulier Instituut), Anneke van
Zanen (penningmeester NOC*NSF) en Harry Wijbenga (ATOS Communicatie).
De Adviesraad is in 2013-2014 vier keer bijeen geweest. Deze tijd is vooral gebruikt om aan elkaar te
wennen en om de problematiek en de uitdagingen te inventariseren. Punten van zorg: de stijgende
gemiddelde leeftijd, weinig nieuwe (jonge) aanwas en het clublidmaatschap van de NBB (i.c.
voordelen van het lidmaatschap) en de waardering voor de vrijwilligers. Bij de clubs, bij de districten
en bij de bond zijn duizenden vrijwilligers actief die gekoesterd moeten worden. Zonder deze
vrijwilligers kan de bond niet functioneren. Hiervoor moet aandacht zijn. De heer Hoedemaker ziet
echter geen reden voor pessimisme ook al lukt het clubs niet goed om nieuwe leden vast te houden.
Wat betreft ICT/automatisering binnen de bond kan hij alleen maar grote bewondering hebben voor
wat er door het Bondsbestuur en de directie in de afgelopen jaren is bereikt: het NBBRekenprogramma, de clubwebsites (voorheen portal) en de uitslagenservice. Dit is een geweldige
prestatie!
De Adviesraad heeft volgens de heer Hoedemaker het standpunt dat er binnen de NBB primair
aandacht moet zijn voor de clubs en daarnaast voor het individuele lid. Een advies van de Adviesraad
is om het oor te luisteren te leggen bij andere bonden en daar informatie in te winnen. Op het gebied
van ICT acht de Adviesraad zich niet competent en adviseert het Bondsbestuur om externe
deskundigen hiervoor in te schakelen. Er is al veel in ICT geïnvesteerd en dit moet ook in de toekomst
zo blijven. Hierin zit een deel van de meerwaarde van het NBB-lidmaatschap voor clubs. Het
vrijwilligersbeleid van de NBB zal op alle niveaus onder de loep genomen moeten worden en waar
nodig vernieuwd. De Adviesraad houdt zich niet bezig met Topsport, Jeugdbridge of de
lidmaatschappen omdat hiermee andere commissies en het bondsbureau belast zijn.
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Op de agenda van de Adviesraad voor het komende jaar staan volgens de heer Hoedemaker:
1) de dienstverlening van de NBB aan de clubs in de komende jaren. Hoe onderscheidt de bond zich?
2) er moeten partners gevonden worden waarmee de NBB de komende jaren kan gaan
samenwerken in het kader van maatschappelijke betrokkenheid. Hoe kan hier vorm aan wroden
gegeven?
De heer Hoedemaker dankt de leden voor het in de Adviesraad gestelde vertrouwen en belooft dit niet
te beschamen.
Intermezzo
Hunebedtrofee 2014
De voorzitter verzoekt Jan van Gorp, voorzitter district Drenthe, naar voren te komen en legt uit dat de
voorzitter van het district en de voorzitter van de NBB het voorrecht hebben jaarlijks een bridgestimuleringsprijs uit te reiken: de Hunebedtrofee. De prijs is bedoeld voor een persoon die een
opmerkelijke prestatie heeft geleverd die betekenisvol is voor de verdere ontwikkeling van bridge. Dit
jaar wordt er iets bijzonders gedaan met de Hunebedtrofee. De Hunebedtrofee wordt namelijk
postuum toegekend aan Chris ten Kate die op 30 juli op 53-jarige leeftijd zeer onverwacht overleed.
Chris ten Kate was werkzaam bij Transfer Solutions. Hier heeft hij voor de NBB o.a. “MijnNBB”, de
automatische toekenning van meesterpunten, de nieuwe clubwebsites, en de uitslagenservice
gebouwd. De voorzitter roemt zijn betrokkenheid bij de NBB en het bridgen in het algemeen. De trofee
wordt door Marijke Bouwhuis, weduwe van Chris, en zijn zoon Maurits, die ook een dankwoord
uitspreekt, in ontvangst genomen.
Hans Kreijns Award 2014
De voorzitter legt uit dat de Hans Kreijns Award is ingesteld voor de sportiefste speler van het
afgelopen jaar. De award wordt uitgereikt door de dochter van de oud-wereldkampioen Hans Kreijns
en tevens voorzitter van de commissie, Hanneke Kreijns.
Hanneke Kreijns licht toe waarom Rob Donkersloot volgens de jury in aanmerking komt voor de Hans
Kreijns Award 2014, de fair play award. De prijs wordt voor de 2e keer uitgereikt; voor de 1e keer
tijdens de Algemene Ledenvergadering. De award wordt door Rob Donkersloot dankbaar in ontvangst
genomen. Hij dankt de commissie en zegt veel geleerd te hebben van Hans Kreijns, met wie hij
regelmatig speelde.
IBPA Award 2014
Voor het beste afspel van een jeugdspeler bestaat een internationale prijs die door de International
Bridge Press Association (IBPA) wordt toegekend. De prijswinnaar kon niet bij de uitreiking in China
aanwezig zijn. Jan van Cleeff, vicepresident van de IBPA (bestaande uit 300 journalisten) reikt de prijs
uit aan Bob Donkersloot, zoon van Rob die hiervoor de Hans Kreijns Award in ontvangst heeft mogen
nemen. Bob legt uit wat het bijzondere aan het afspel was en wordt hiervoor met een luid applaus
gehonoreerd door de zaal.
7.

Benoemingen

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 het bridge in Nederland in te zetten, waaronder de
clubbestuurders die in de zaal aanwezig zijn.
A. Financiële Commissie
De voorzitter vertelt dat Chris Lambregts (niet aanwezig) aftredend is en dankt hem voor zijn
jarenlange inzet. In de commissie is al afscheid van hem genomen. De Algemene Ledenvergadering
stemt unaniem in met de benoeming van Hans Suerink als lid (niet aanwezig) van de Financiële
Commissie.
B. Straf- en Tuchtcommissie
De voorzitter zegt dat Marja Noorman (niet aanwezig), voorzitter van de commissie, aftredend en
herbenoembaar is. Het Bondsbestuur is blij dat zij hiermee verder wil gaan: veiligheid in de sport is
een groot issue en tuchtrecht is daarbij een belangrijke bouwsteen om ongewenst gedrag tegen te
gaan. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de herbenoeming van Marja Noorman
als voorzitter van de Straf- en Tuchtcommissie.
C. Commissie van Beroep
Aftredend en herbenoembaar zijn Peter Bender en Matthieu Verhoeven (beiden niet aanwezig). De
voorzitter vertelt dat de bond ook hen veel dank verschuldigd is, omdat ze met heel veel
(beroepsmatige) deskundigheid hun werk verrichten. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem
in met de herbenoeming van Peter Bender en Matthieu Verhoeven als leden van de Commissie van
Beroep.
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D. Adviesraad
De voorzitter zegt dat Hans Metselaar (niet aanwezig) zich niet herbenoembaar heeft gesteld. De NBB
is Hans heel veel dank verschuldigd. Met zijn recordpoging voor de Grootste Bridgeles ter wereld op
23 november a.s. bewijst hij weer eens wat een energieke en originele denker hij is.
E. Bondsbestuur
Aftredend en herkiesbaar in de functie van penningmeester is Rob van Leeuwen. De Algemene
Ledenvergadering stemt unaniem in met de herbenoeming van Rob van Leeuwen als
penningmeester.
De voorzitter, Jons van der Mars, deelt mee dat hij zelf niet meer herkiesbaar is als voorzitter vanwege
privé-omstandigheden. Hij heeft gedurende zes jaar deel uitgemaakt van het Bondsbestuur waarvan
vanaf midden 2012 als voorzitter. Hij dankt iedereen voor de samenwerking.
Vanwege de vrijgekomen bestuurszetel wordt voorgesteld Petra van Wingerden, burgemeester van de
gemeente Rheden, te benoemen als nieuw Bondsbestuurslid en Koos Vrieze, zittend bestuurslid, te
benoemen als nieuwe voorzitter van de NBB. De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord
met deze beide benoemingen.
Petra van Wingerden dankt de aanwezigen voor het in haar gestelde vertrouwen en zegt toe haar best
te zullen doen. Koos Vrieze neemt de voorzittershamer over van Jons van der Mars en dankt de
Algemene Ledenvergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.
Als eerste daad als nieuwe voorzitter neemt hij het woord om de scheidend voorzitter te bedanken
(samenvatting): In de zes jaar dat hij deel uitmaakte van het Bondsbestuur, waarvan de laatste twee
als voorzitter, heeft Jons veel bereikt: een nieuw, gunstiger contract met de uitgever; de transitie van
clubs als leden van de bond; de districten in een adviserende en ondersteunende rol naar
verenigingen; de gewijzigde rol van de Adviesraad; de dames Europees Kampioen in Opatija dit jaar.
Zijn collegiale stijl van leidinggeven werd door iedereen gewaardeerd. Als dank voor zijn jarenlange
inzet ontvangt Jons van der Mars het schilderij “The King” van Ada Breedveld.
8.

Bestuursbeleid

De voorzitter begint met iets te vertellen over zichzelf. Hij is niet echt een prater, meer een doener.
Zijn manier van besturen: korte lijnen en openheid. Hij kan erg genieten van de activiteiten die hij
uitvoert en hij vindt gezelligheid daarom belangrijk.
Hij ziet de NBB als een dienstverlenende organisatie met vooral recreatief ingestelde verenigingen
met recreatief ingestelde bridgers, zonder daarbij de topbridgers tekort te willen doen. De
dienstverlening aan de aangesloten clubs bestaat o.a. uit: NBB-Rekenprogramma, NBB-clubsites,
kaderopleidingen, cursusmateriaal voor bridgeopleidingen, de helpdesk, WA-verzekering,
calamiteitenfonds, kortingsvoordeel voor spelmaterialen voor clubs bij de winkel. De individuele
clubbridger profiteert van het NBB-lidmaatschap via elf keer per jaar het magazine Bridge, de
uitslagenservice, de meesterpunten en de aantrekkelijke winkelkorting. De NBB zit bovenop de
actualiteit: zo heeft, o.a. door toedoen van de bond, de landelijke overheid het lage BTW-tarief voor
sportaccommodaties van toepassing verklaard op bridge. Dit betekent aanwijsbaar financieel voordeel
voor veel clubs.
Voor 2015 staan de volgende activiteiten op de planning van de NBB:
- Versterken van de bestaande faciliteiten: o.a. vernieuwd NBB-Rekenprogramma en uitbreiding van
de kaderopleidingen (nieuwe functie vormgeven clubadviseur nieuwe leden);
- Intensiveren van de relatie met districten en verenigingen via het bezoeken door het Bondsbestuur
van algemene ledenvergaderingen van districten;
- Jeugdbridge en Studentenbridge. Samen met de Commissie Jeugdbridge wordt gewerkt aan een
plan van aanpak inzake Minibridge en bridgelessen op middelbare scholen. Bevorderd zal worden
dat er op iedere universiteit een studentenbridgeclub is. Daarnaast zal gekeken worden naar een
app die gericht is op 16-30-jarige beginnende bridgers;
- Bridge en maatschappij: ondanks het wegvallen van de financiële ondersteuning vanuit de
overheid zullen projecten zoals Denken & Doen vanuit de bond gefinancierd moeten kunnen
worden, met als doel nieuwe leden te werven;
- Topbridge: de topklassering op de internationale ranglijsten moet (ook in verband met financiering
vanuit de Lottogelden) gehandhaafd blijven.
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De voorzitter geeft de zaal ten slotte enkele tips mee om als clubbestuur te gebruiken:
- Continuïteit van de club: hoe is de opvang van nieuwe leden (cursisten) geregeld?
- Opleiden kader: zorg voor voldoende technisch opgeleide clubmensen! Volg opleidingen en
workshops (ook via de districten).
- Spelverbeteringsbijeenkomsten voor clubleden: overleg met onderwijsadviseur uit het district.
- Waardeer vrijwilligers!
- Maak een middagclub als tweede speelmoment.
De bond kan de clubs hierbij helpen en adviseren.
9.

Begroting 2015

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Rob van Leeuwen.
De penningmeester meldt dat de begroting in het “Voorwoord van de penningmeester” voldoende is
toegelicht. De meerjarenbegroting is indicatief, hier hoeft niet over te worden besloten. Het
begrotingsvoorstel is onder het gebruikelijke voorbehoud dat de aan te vragen en geprognosticeerde
subsidies inderdaad worden toegekend. Voor de topsport is dit nog niet helemaal zeker.
Het contributievoorstel dat hieruit voortvloeit, is dat de gewone contributie per clublid gelijk blijft voor
2015, maar dat in de inflatieontwikkeling voor 2016, de inflatie over 2015 wel wordt meegenomen.
De voorzitter constateert dat er geen vragen over de begroting 2015 (inclusief het contributievoorstel)
zijn. De voorzitter brengt de begroting 2015 in stemming en stelt vast dat die, inclusief het
contributievoorstel 2015, unaniem wordt goedgekeurd.
10. Aanpassing van het NBB Bestuurs- en competentieprofiel
De voorzitter licht toe dat het NBB Bestuurs- en competentieprofiel statutair door de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld dient te worden. Dit is in de Algemene Ledenvergadering van 2013 ook
gebeurd. Er is nu tekstueel een wijzigingsvoorstel. In de oorspronkelijke tekst koos het Bondsbestuur
voor een toezichthoudende rol. Het voornemen is om meer actief te besturen en daarom wordt nu
gekozen voor het ‘beleidsvormende’ model. Deze modellen zijn door NOC*NSF omschreven in haar
documentatie “Goed Sportbestuur”.
De heer Brandwagt (Bridgedistrict Amsterdam) vraagt of in het bestuursprofiel “academisch denk- en
werkniveau” vervangen kan worden door “bestuurlijke kwaliteiten en gezond verstand”. De voorzitter
zegt toe hiernaar te kijken.
De voorzitter vraagt de Algemene Ledenvergadering om de aanpassing van het NBB Bestuurs- en
competentieprofiel te bekrachtigen. Op drie onthoudingen na gaat de Algemene Ledenvergadering
akkoord met de voorgestelde aanpassing.
11. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de jaarrekening 2014 en 2015
De voorzitter zegt dat, gelet op artikel 21 lid 4 van de Statuten van de Nederlandse Bridge Bond, de
accountant die een verklaring afgeeft over de jaarrekening, benoemd wordt door de Algemene
Ledenvergadering. Voor de jaren 2014 en 2015 heeft het Bondsbestuur in overleg met de Financiële
Commissie onderzoek gedaan naar de accountant die opdracht van de Nederlandse Bridge Bond
krijgt om over de jaarrekening van 2014 en 2015 de verklaring af te leggen die bij de jaarrekening
wordt gevoegd. Hiertoe zijn met vier accountantskantoren besprekingen gevoerd op grond waarvan dit
voorstel tot stand gekomen is. Hierbij wordt aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld om te
besluiten dat aan accountantskantoor Mazars opdracht wordt gegeven om over de jaarrekening van
2014 en de jaarrekening van 2015 een verklaring af te leggen die bij de jaarrekening zal worden
gevoegd. De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel.
12. Vaststellen datum Bridgecongres/ALV 2015
De voorzitter merkt op dat het jaarverslag al op de website komt zodra dit gereed is. Dat is in elk
voorjaar. Hierdoor kunnen deze stukken, desgewenst, al aan de orde komen in het voorzittersoverleg
dat het Bondsbestuur elk voor- en najaar met de districten heeft.
Het voorstel, zaterdag 7 november 2015 te Den Bosch (Brabanthallen) met ontheffing conform artikel
2:48BW voor het vaststellen van de jaarrekening, wordt unaniem door de Algemene
Ledenvergadering aangenomen.
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13. Rondvraag
De voorzitter nodigt aanwezigen uit om het woord te nemen voor de rondvraag. Ten behoeve van het
verslag wordt vraagstellers gevraagd om hun naam en de naam van de club (of het district) te
vermelden.
De heer Renne (B.C. Rookvrij Prinsenbeek) vraagt zich af welke activiteiten ontplooid worden om
nieuwe leden te werven. Z.i. is de meeste winst te behalen door het binnenhalen van de zgn. “grijze
clubs”.
De voorzitter antwoordt dat er verschillende instrumenten worden ingezet, vanuit het bondsbureau en
vanuit de districten om nieuwe leden/cursisten aan de clubs te binden. De districten zijn voor wat
betreft de “grijze clubs” het beste in staat om deze te benaderen, omdat ze kennis hebben van wat
zich in hun district afspeelt. Het bondsbureau kan hierbij ondersteuning bieden. De secretaris vult aan
dat ook de voordelen van het NBB-lidmaatschap voor de clubs benadrukt moeten worden, bijv. het
BTW-verhaal op de zaalhuur.
De heer Brandwagt (Bridgedistrict Amsterdam) vraagt namens de heer Becker (B.C. ‘De Looier’)
aandacht voor het initiatief van “Bridgekampioen van Nederland” (BKVN) waaraan de bond geen
medewerking heeft gegeven. Dit wordt door de heer Becker als een gemiste kans gezien om bridge
onder de aandacht te brengen van een groter publiek. De heer Huvers (B.C. Crash) ondersteunt het
standpunt van de heer Becker. Hij is daarbij ook van mening dat er te weinig aandacht voor jeugd- en
studentenbridge is binnen de bond. Een ander initiatief, bridgebig.com, is ook niet door de bond
omarmd. De bond zegt afspraken te hebben met StepBridge en BIC en dat niet zonder instemming
van beiden andere initiatieven ondersteund kunnen worden. In het kader van de ontwikkelingen van
de mogelijkheden van app’s, internet en social media lijkt het niet wenselijk om je als bond via
afspraken vast te leggen aan twee partijen.
De heer Verbeek (Bondsbestuurslid met portefeuille jeugdzaken) bevestigt dat er geen officiële
samenwerking tot stand is gekomen met BKVN of bridgebig.com maar dat er wel gesprekken zijn
geweest en er ruimhartige publicitaire ondersteuning is verleend. Het is jammer dat er voor BKVN
geringe belangstelling blijkt te bestaan. De NBB heeft bovendien enkele adviezen gegeven over het
format maar deze zijn niet overgenomen. De heer Westra (BIC) vult aan dat hij er voorstander van is
om in principe elk initiatief te ondersteunen dat bridge promoot en dat hij zeker als BIC geen plannen
kan tegenhouden.
Mevrouw Van der Esch (District Rotterdam e.o.) vraagt of het mogelijk is om, in het kader van het
nieuwe bondsbeleid vrijwilligers meer te waarderen, de voorwaarden voor het toekennen van een
Stuur te versoepelen. Het is nu bijna niet mogelijk om mensen voor te dragen voor een Stuur.
De heer Maas (B.C. Gehaktmolen) is van mening dat de bondsonderscheidingen Kei/Stuur exclusief
moeten blijven. Het gaat om een landelijke waardering en de onderscheidingen verliezen hun waarde
als ze te gemakkelijk worden toegekend.
De heer Santing (District Midden en Oost Gelderland) vertelt dat de afgelopen jaar veel geïnvesteerd
is in de kaderopleidingen binnen de bond. Hij stelt voor om in het kader van werving en binding van
leden/cursisten een opleiding clubbegeleider te starten ten behoeve van de opvang van cursisten en
nieuwe leden op de club. Daarnaast vraagt hij of het mogelijk is om op de clubsites een opsomming
mogelijk te maken van het aanwezige kader (keuze om dit aan- of uit te zetten).
De voorzitter zegt toe naar de technische mogelijkheden te laten kijken. Wat betreft de opvang van
cursisten zegt hij dat er vandaag op het bridgecongres een workshop wordt gegeven over de werving
van nieuwe leden en dat de NBB bezig is om de functie van “clubbegeleider” inhoud te geven.
14. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering, wenst iedereen nog een
leuke en leerzame middag toe en straks een goede terugreis naar huis.
Voordat hij de vergadering sluit, zegt hij dat het middagprogramma vanwege het uitlopen van de
vergadering een half uur later begint, wijst hij op de interessante workshops die nog plaatsvinden en
herinnert de aanwezigen aan de keynote spreker van die middag, Harry Otten.
Ten slotte hoopt hij iedereen komend jaar op zaterdag 7 november in Den Bosch weer te ontmoeten.
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Overzicht aanwezige verenigingen en districten ALV 8 november 2014 Arnhem (Papendal)

Verenigingsnaam- en nummer

Naam afgevaardigde

Aanwezig
Bridgedistrict Amsterdam

Utrecht

Den Haag e.o.

Noord-Holland

Rotterdam e.o.

Kennemerland

1003 Het Witte Huis

B. Vriend (voorzitter)

1018 B.C. Minerva

P.H. Dorsman (voorzitter)

1036 B.V. Pegasus-Amstelland

E. van Ettinger

1044 Buitenveldertse B.C.

P.P.H. Konings (voorzitter)

1048 B.V. Uithoorn

M.G.M. Verberkmoes

1058 A.M.C.

W.H. Merckel (voorzitter)

1072 B.C. Om de Sloterplas

W.W.A.M. Berger-Verweij (voorzitter)

1074 World of Delights B.C.

F.A.M. Versluis (voorzitter)

2002 B.C. Door Durf Sterk

Th.W.J. van Munnen (voorzitter)

2005 Alg.B.C. Driebergen

C.J. Vink

2009 B.C. Bilthoven

A.D. Nijdam

2011 Driebergse B.V.

I.J. Vink-Suiker

2012 S.B.C. Dombo

G.J. van Steeg

2016 B.C. de Vechtstreek

H. Olij (voorzitter)

2023 B.C. IJsselstein

H.J.G. Meijerink

2034 B.C. Maartensdijk

H.W. van Gend (voorzitter)

2043 B.C. '80

C. Moerbeek (voorzitter)

2054 B.C. de Linge

K. Tjaden (voorzitter)

2063 B.C. 16-4-96

J.E.W. Roozenburg

2503 Bridge Comb. Concordia '86

N.A.H. Verhaar

2505 Woensdagbridge Vleuten

W.J.J. van Rijnsoever (voorzitter)

3002 B.C. Gr.Deyleroord

M.M. Bellekom-Vogels

3006 B.C. Leidschenhage

P.P.M. Hoevenaars (voorzitter)

3007 B.C. Voorschoten

J.H. Smits (voorzitter)

3019 B.C. Buitenhof

W.j. Maas

3041 City B.C.

S.M. Bong (voorzitter)

4001 Alkmaarsche B.C.

J.H. de Bijl

4006 RKABC

A.D.M. Laeven (voorzitter)

4023 B.C. S.A.N.S.

T. van der Gulik

4042 B.C. Cross Ruff

J.T.M. Gouverneur

4082 Passageclub Alkmaar

I.S. de Bijl-Baerselman (voorzitter)

5005 B.C. P.A.S.

A.M. Schrader

5018 B.C. Never Down

E. Kaptein

5023 B.C. Ommoord-Pas Fumer

F.M. Richter

5030 B.C. Geen Krimp

F. Hoffman

5036 B.C. Schollevaar

J.J. Kromme

5049 N.R.B. de Gouwe Switch

P.C.H.M. Veenman

5055 B.V. Zuidwijk

M.A. Ruijgrok

5058 B.C. Quatre Mains

M.F. Kloppert

6006 B.C. de Kennemers

E.J.B. Mulder (voorzitter)

6007 B.C. Bel Air

W.C.M. van den Raad-Kleverlaan

6010 B.C. Hoofddorp

P. Wesselius

6033 Adriaan Pauw

P. van den Raad

6055 Passageclub Bridgen met Plezier

P. van den Raad

Midden en Oost Gelderland

Maasland & Meierij

Leiden e.o.

IJsselstreek

7002 B.C. Schaarsbergen

L.M.J. Visser (voorzitter)

7003 Velpse B.C.

H.J.A. Baten (voorzitter)

7007 A.B.C. Doetinchem

H.A.G.M. Meyer (voorzitter)

7009 B.C. Doorwerth

S. Hermans

7013 B.C. Klavertje Elf

B.J.L. Huyser

7015 B.C. De Liemers

H.F. van Zeeland-Melis

7018 B.C. de IJsselstreek

T.J. van den Akker

7025 B.V. Zevenaar

C.H. van der Graaf (voorzitter)

7026 B.C. Vale Ouwe

P. Huizinga

7030 B.C. Zeddam

J.J.M. Schunselaar (voorzitter)

7031 Rosendaelse B.C.

R.J. Roelofs-Zandstra (voorzitter)

7037 Elster B.C.

M.F.T. van Brandenburg (voorzitter)

7040 B.C. Didam

G. Geltink (voorzitter)

7042 Cool Down

B. Dries (voorzitter)

7049 Duivense B.C.

C. Oorsprong (voorzitter)

7051 B.C. Otterlo

M. Roseboom

7054 B.C. de Witte Hinde

G.J.W. Mulder (voorzitter)

7064 B.C. 3 Sans-Atout

C. de Haas

7068 B.C. Bridge 4-ever

T. Rueck

7069 B.C. Angerlo

J.H. Meijeringh (voorzitter)

7070 B.C. Jump '85

J. de Boer

7073 De DenkTank

E. van Dooren

7074 B.C. Arnhem Noord

W.H.J. de Boer (voorzitter)

7075 De Wehlse Snit

M.B. Raben (voorzitter)

7076 B.C. Berkel-Bridge

H.J. Wikkerink

7077 Acol Bridge Club Velp

L.T.M. de Jager

7501 Aaltense B.C.

T.O.H. Wolters (voorzitter)

8003 Osse B.C.

F. Arts

8012 B.C. Ussen

Th. van Dijk (voorzitter)

8018 B.C. Boxtel

P. Springer (voorzitter)

8026 B.C. Magna Charta

G.A.J. Aarts (voorzitter)

8028 B.K. de Kentering

J.H.Th. Cornelissen (voorzitter)

8030 Heesche B.C. '81

M.H.W. Peters (voorzitter)

8058 B.C. Azijnfabriek

M.L.M. Bouwman

8062 Bridge-societeit d'n Vorstenburgh

P.M.M.G. Faulhaber

8063 NRBC '93

F. Laenen

9015 Leiderdorpse B.C.

J. Serdijn

9017 B.C. Sassem Troef

H. van Velzen

9022 Bridgeclub Voorhout

K. Koster

9024 B.C. de Meerbridgers

A. Visser (voorzitter)

9040 B.C. Crash

L.J. Huvers (voorzitter)

9052 B.C. Idefix

E. Sneller (voorzitter)

10001 Klaver Vier

G. Docter

10013 Zwolse B.V.

W. Brouwer

10018 B.C. Zutphen

J. Kasteleijn

10024 B.S. Dalfsen

J.A.C. Groenewold

10025 B.C. Harderwijk

J.P.F. Geerlings

10026 A.B.C. Dronten

A. Woltjes-Broekema

10027 B.C. Icarus

W.A. Krans

Zuid Limburg

Groningen
Drenthe

Nijmegen

Dordrecht

Friesland
Delft

Noord en Midden Limburg

Gooi- en Ommeland

10028 Startclub Apeld.Bridge Fed.

J.M. Nieuwenstein-de Vegt (voorzitter)

10049 B.C. Heino

J.G. Jonge Poerink

10051 B.C. Wijhe

J.H. Jansen

10506 Dames Bridge Zwolle

G. Brouwer-van Huystee

11020 B.C. de Molenbron

G.H. Dutmer (voorzitter)

11026 B.C. de Baandert

F.T.J. Joosten (voorzitter)

11036 B.C. Nieuwstadt 2000

W.A.M. Limpens-Kusters

12001 B.C. Groningen

P.R. Wesselius

12022 B.C. Roden

H. van den Elskamp

13007 Emmer Bridge Vereniging

R. Voormolen

13020 B.C. Gieten

J.G.J. Wichers-Bos (voorzitter)

13021 B.C. Hardenberg

T. de Vries-de Vries (voorzitter)

15001 B.C. Zuid-West

A. van Bussel (voorzitter)

15005 Bridge Club Wijchen

G.E. Houwen

15006 B.C. Tempo

P.H. Prinsen

15014 B.C. Malden

T. Vroom (voorzitter)

15017 B.C. V.O.P.

J. Vissinga (voorzitter)

15022 B.C. BOD

J.H.M. Voordouw

15033 B.C. Vier Harten

J.Th.A. Dubbers (voorzitter)

16006 B.C. Je Coupe

J.B. Boeren

16008 B.C. Sans Atout

P.B. Grabau (voorzitter)

16015 B.C. Papendrecht

H.A. Kroon

16028 Passageclub Papendrecht

H.A. Kroon

17005 B.C. Capriolen

J.P.M. Postma

17020 Bergumer B.C.

M.A. Litjens

22008 B.C. Berkel en Rodenrijs

J. van der Meulen

22012 Bridgevereniging B.O.V.

W.C. Bruijn

22014 Bleiswijkse B.C.

H.E. de Grooth (voorzitter)

22024 N.R.B.V. Beter Zicht

A.M. Bongers (voorzitter)

22029 B.C. Gehaktmolen

W.j. Maas

22039 B.C. Holy

M.S. Klink

23003 B.C. Cuijk '71

J.H.M. Graat (voorzitter)

23006 B.C. Venray

H. Verheijen (voorzitter)

23011 B.C. de Bok

G.T.W. van de Ven

23012 B.C. Leudalkwartier

A.J.W. Sijben (voorzitter)

23026 Brits Bridge

P.W.G. Maas (voorzitter)

23037 Passagebridgeclub Boxmeer

G.T.W. van de Ven (voorzitter)

23038 B.C. Denken & Doen

G.M.H. van Cruchten (voorzitter)

23039 B.C. Rooy

M.J.P. Verheijen

24006 Nijkerkse B.C.

F.J. Zuidema

24010 B.C. Fazantenclub

W.J.C. Gooiker

24011 B.C. de Kei

W. van der Stelt (voorzitter)

24020 B.C. Soest

A.L.F. Trippaers

24023 B.C. Almere

L. Boersma

24028 B.C. Eembridge

A.C. Oostrom

24036 B.C. Scharuk

A.M. Unk-Balk

24039 B.C. Almere Stad

M.A.P van Stijgeren (voorzitter)

24044 Bridge Brengt Samen (BBS)

J.L.A. Bos

24046 Bridge Soc. Amersfoort

J. de Geus

Buitenlandse clubs
Twente

West Brabant

Midden Brabant

Zuid Oost Brabant

24047 Tempo Bridge

L.J. Donker-van Zomeren

24048 B.C. Barneveld

E. Pellen

24061 Alert B.C.

C. Mols

24063 N.R.B.C. Schoon Slem

G.E. Trippaers-Zondag

24074 B.C. Groot Slem

R. van den Berg

26004 Stepbridge

E.L. Steinmetz (voorzitter)

26050 B.I.C.

B. Westra (voorzitter)

27008 B.C. Niet Kwetsbaar

M.A.D. Langeler (voorzitter)

27020 Bornse B.C.

E.A.M. Elbertse (voorzitter)

27021 B.C. Klaver Vier

S. Bergsma (voorzitter)

27022 B.C. Rijssen

J.M.A.T. Schipper (voorzitter)

27036 Hengelosche Bridge Club

A.H. Hendriksen

28004 B.C. Dongen

H.W. van Roode (voorzitter)

28008 B.C. de Overslag

W. Voesenek-van de Bliek (voorzitter)

28065 B.C. Rookvrij Prinsenbeek

H.M.A. Renne

29001 B.C. Oisterwijk

L.A.M. Sprangers (voorzitter)

29002 B.C. Berkel-Enschot

C.H.J.M. van de Ven

29011 B.C. Philharmonie

J.E.M. Pouwels

29012 B.C. Goirle

J.E.M. Pouwels (voorzitter)

29018 B.C. Tra Noi

L.A.M. Sprangers (voorzitter)

29020 B.C. Waalwijk

A.G. Hooijmaijers

29021 B.C. Theseus

G.L.A.B. Morseld

29026 B.C. Alert

A.J. Maes

29035 B.C. Acacia

F.G. van den Heuvel (voorzitter)

30019 B.C. Valkenswaard

G.J.P. Dubach (voorzitter)

30006 B.C. Tongelbridge

W. Kemps

Vertegenwoordigd door district

Aanwezig vanuit district

Bridgedistrict Amsterdam

1045 ENPS-Quibus

Hein van der Aat, Martin Brandwagt

1070 B.V. Gay Forcing
Utrecht

2019 B.C. Vianen

Theo van Munnen

2029 B3R
Den Haag e.o.
Noord-Holland

3045 B.C. Loosduinen
4017 B.C. Never Down

Ming Bong
Ingrid de Bijl-Baerselman,
Bert Ouwerkerk,Theo Marijt

4019 B.C. Oudorp
4029 B.C. Abbekerk
4034 Julianadorper B.C.
4041 B.C. St.Pancras '94
4044 Schoorlse B.C.
4056 Landsmeerse B.C.
4070 B.C. Wognum
Rotterdam

-

Kennemerland

6003 Hillegomse B.C.

Caroline van der Esch, Anneke Schrader
Ron Jedema

6011 A.B.C. '78
Midden en Oost Gelderland

-

6051 Inspanning met Plezier
-

Rigtje Roelofs-Zandstra,
Ankie van Randeraat, Ronald Versteeg,
Wim Adriaanse, Roelof Santing

Maasland & Meierij

8017 W.B.C. de Meierij

Leiden e.o.
IJsselstreek

9002 B.C. Bodegraven
10006 Bridge Liga Salland

Gerard Aarts
Daniëlle Allard
Wieb Brouwer, Rob de Lange,
Peter Rado

10052 ABF Jeugdbridgeclub
Zuid Limburg

11004 B.C. de Mijnstreek

Jef Dautzenberg

11006 B.C. Geleen
11007 B.C. Sittard
11012 B.C. de Burght
11018 Vrijthof-Maasvogels
11028 B.C. d'Artagnan
11038 B.C. Harmonie
11039 B.C. Limburgia
Groningen

12011 A.P.I.H.

Paul Wesselius

Drenthe

13001 Bridgeclub Assen 1935

Jan van Gorp, Dick Rövekamp

13009 B.C. Klavertje Vier
13010 B.C. de Hondsrug
13015 B.C. Coevorden
Zeeland

-

Nijmegen
Dordrecht

15008 B.C. Kwetsbaar '70
16004 B.C. de Merwe

Kees Ermshaus
Peter Grabau, Pem Kubbe, H. Naarding,
B. de Vries

16019 B.C. Drechtsteden
16022 B.C. DBC/Thuredreght
16024 B.C. Overslag
Friesland

-

Delft

-

Noord en Midden Limburg

-

-

-

-

23001 B.C. Nederweert

Gerard van de Ven, Arno Sijben

23002 B.C. Klaver Elf
23008 Bergense B.C.
23025 B.C. Melick
23029 B.C. Never Down
23035 R.B.C. a la Carte
Gooi- en Ommeland
Twente

-

27501 Bridge Societeit Borne

Jos van Dijk
Gijs van der Scheer
(gemachtigd door Han Muller)

West Brabankt
Midden Brabant

-

29013 B.C. W.A.C.

Huib Poolman, Theo van Thoor
Jos Pouwels, Ben Maes,
Frans van den Heuvel

29014 B.C. Moergestel
29016 B.C. Internos
Zuid Oost Brabant

-

29041 B.C. Edelweiss
-

Jacques Beljaars, Jaap van Schilfhout,
Carla Franssen

Afwezig met bericht (clubs)
1016 B.C. Biesbosch
1031 B.C. Nieuwer Amstel
1057 B.C. de Looier
1071 Pontania Bridge
2014 B.C. Dorestad
2058 B.C. Buren
3010 N.R.B.C. Kom..Kom Maer
4043 B.C. Texel Alert
4057 Oostzaanse B.C.
4059 B.C. De Schildersbuurt
4062 B.C. Coenstad
4079 B.C. Golfclub Dirkshorn
4081 B.C. Dubbel & Dwars
5026 B.C. '78
5037 B.C. de Lombard
6015 B.C.G. Heemstede
8019 Bridge Veghel '77
9008 B.C. het Juiste Bod
9501 B.C. Huis ter Duin
11017 B.C. Miljoenenlijntje
12005 B.C. Doublet
12010 Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer
12044 Hampshire Plaza Bridge
13003 B.C. Midden Drenthe
13024 B.C. Vries
14022 B.C. Kapelle-Biezelinge
15024 B.C. Gendt
16005 B.C. '70
17003 B.C. Ready
17013 B.C. Hardegarijp
17015 B.C. Drachten
17025 B.C. Buitenpost
17031 B.C. de Vier Windstreken
17050 Bridgeclub Feanwâlden
22001 B.C. Prometheus
22020 B.C. Sans Stress
22036 B.C. Vlaardingen
22043 M.B.C. de Haven
23007 B.C. Weert
23009 Horner B.C.
23022 B.C. de Niers
24051 A.B.C. Rokers Renonce
27010 B.C. Het Twentse Ros
28002 Bredase B.C.
28021 B.C. Willemstad
28041 B.C. de Goede Luyden
29006 B.B.C. Enclave
29017 B.C. Udenhout

29023 B.C. Golden Bridge
29039 B.C. De Hilver
30027 B.C. Aarle-Rixtel
30032 B.C. Mag Dat
27019 B.C. Teletroef
Afwezig met bericht (districten)
Delft
Zeeland
Twente
Friesland

