Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bridge Bond
d.d. 11 december 2010 te Utrecht
Aanwezig:
Vertegenwoordigers van de districten
BF Regio Amsterdam
Frank Verhagen
Utrecht
Donald Lambert
’s Gravenhage e.o.
Ineke van Santen, Bill Swaager
Bridgedistrict Noord‐Holland
Wim Sam, Michel van Litsenburg
Rotterdam e.o.
Caroline van der Esch, Karen de Leeuw
Kennemerland
Ron Jedema
Midden en Oost Gelderland
Jan Prins
Maasland & Meijerij
Tino Hillenaar, Leo Stehmann
Leiden e.o.
Han Ruijgrok, Cor de Boer
IJsselstreek
Wieb Brouwer
Zuid Limburg
Jos Muller
Groningen
Janny Jensema‐Vos
Drenthe
Jan van Gorp
Zeeland
Afwezig met kennisgeving
Nijmegen
Theo Salet
Dordrecht
Pem Kubbe, Helgo Naarding
Friesland
Jan Stavast, Elberth Ettema
Delft
Jan van der Meulen
Noord en Midden Limburg
Maarten Scholte
Gooi‐ en Ommeland
Bert Koster
Vlaardingen e.o.
Chris Lambregts
Twente
Bob Wildeboer
West Brabant
Marcel Mol
Midden Brabant
Gerard Mees ten Oever, Louis Hofmann
Zuid‐Oost Brabant
Jan van Ruth, Jan Vos
Leden van het Bondsbestuur
Peter Zwart, voorzitter
Eric Laurant
Jons van der Mars
Ciska Zuur
Gijs van der Scheer, secretaris/directeur
Adry Janmaat‐Uijtewaal, kandidaat Bondsbestuur

ALV NBB 11 december 2010

1

Leden van Verdienste
Barbara van Dijk‐Hage, Joost Hubeek, Harry van de Peppel, Ruud Ruijg
Medewerkers van het bondsbureau
Nancy de Boer, Ad Cosijn, Bert ter Wal
Financiële commissie
Chris Lambrechts

Afwezig met bericht van verhindering
Het district Zeeland
De leden van het Bondsbestuur
Marcel Schoof, vice‐voorzitter
Rob van Leeuwen, penningmeester
Medewerker van het bondsbureau Just van der Kam, adjunct directeur
Ereleden
Laurens Hoedemaker, Ton Kooijman, Hans Kreijns,
Armand Trippaers, Bep Vriend en Berry Westra
Leden van Verdienste
Frans Appels, Henk de Boer, Fijo Durksz, Ed Franken,
Jan Gelling, Maarten Koetser, Folkert Schukken,
Cees Sint, Emmy van Strien‐Spiekman, Pim Vaders en
Frits Wolda

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het
bijzonder de aanwezige Leden van Verdienste en de medewerkers van het bondsbureau.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Op grond van een brief van de vereniging van bridgedocenten (VBD) is met de VBD
correspondentie gevoerd, op grond waarvan dhr. Van der Scheer voorstelt bij agendapunt 3
(verslag vorige vergadering) de zin op pagina 6, 2e regel van boven te wijzigen in: “De heer
Laurant bevestigt desgevraagd dat over deze plannen contacten zijn geweest met onder
andere de VBD.”

3. Notulen van de algemene vergadering dd 5 juni 2010 te Dordrecht
Met instemming van de vergadering wordt de wijziging als vermeld onder agendapunt 2 in
het verslag verwerkt en wordt het verslag van de vorige vergadering unaniem vastgesteld.
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4. Financiën
begroting
De voorzitter nodigt de vergadering uit tot het stellen van vragen over de begroting en
constateert dat er geen vragen zijn. Hierop brengt hij de begroting in stemming. Deze wordt
unaniem vastgesteld.
contributie
De voorzitter nodigt de vergadering uit tot het stellen van vragen over het
contributievoorstel en constateert dat er geen vragen zijn. Hierop brengt hij het
contributievoorstel in stemming. Dit wordt unaniem vastgesteld.
Dhr. Litsenburg (Noord Holland) informeert over de verwachtingen op de langere termijn:
wat wordt de contributie voor 2012? De voorzitter geeft aan dat het hele Bondsbestuur de
ambitie heeft uitgesproken om de contributie constant te houden maar hierover kan nu niet
worden besloten.

5. Voortgang commissie herstructurering
De NBB, Districten en de nieuwe bestuursvorm
De voorzitter stelt de notitie ‘De NBB, Districten en de nieuwe bestuursvorm’ aan de orde.
Dhr. Brouwer (IJsselstreek) pleit voor een aanpassing in het model door behalve aantallen
leden (clubs) ook rekening te houden met aantallen clubleden. Het huidige voorstel is
ongelukkig bij fusies en wellicht ongunstig als een district op dit moment grote clubs heeft.
Dhr. Van der Scheer licht toe dat het model wel rekening houdt met (en stimuleert dat er)
groei (is) van clubleden. Hij stelt voor eerst maar eens een jaar met dit voorstel te werken en
het model niet op voorhand heel ingewikkeld te maken.
De voorzitter constateert vervolgens draagvlak voor de notitie en stelt deze vast.
De Adviesraad, Governance en districtsoverleg
De voorzitter stelt de notitie ‘De Adviesraad, Governance en districtsoverleg’ aan de orde.
Dhr. Muller stelt een vraagteken bij het opheffen van de Bondsraad. Dhr. Sam zou graag zien
dat de Adviesraad voorafgaand aan het uitbrengen van een advies de districtsvoorzitters
consulteert.
De voorzitter stelt dat de Adviesraad nog moet groeien. Belangrijk is daarbij om te zien dat
de Adviesraad veel ruimte heeft om zijn eigen werkwijze vast te stellen. Zo kan de
Adviesraad besluiten om adviezen aan het Bondsbestuur openbaar te maken, of om
bepaalde consultaties in te stellen. Belangrijk is daarom dat Verhagen en beoogt voorzitster
van der Esch de ruimte krijgen om een werkwijze te ontwikkelen. Ook het voorstel om
andere expertises aan de Adviesraad toe te voegen is bespreekbaar.
De voorzitter constateert vervolgens draagvlak voor de notitie en de vergadering stelt deze
vast.
Vaststellen vernieuwde statuten NBB
De voorzitter stelt de concept‐statuten voor de NBB aan de orde en nodigt de vergadering
uit tot het stellen van vragen. Bij monde van de heren Litsenburg en Sam geeft bridgedistrict
Noord‐Holland aan veel slordigheden in de gevolgde procedure via de notaris te zien.
Commentaar van het bridgedistrict dat rechtstreeks met de notaris is besproken (na
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doorverwijzing door het bondsbureau) is nauwelijks verwerkt. Dit heeft tot veel onvrede
geleid.
Mw. Janmaat wijst op de mogelijkheid de statuten nu materieel goed te keuren met de
mogelijkheid nog kennelijke onjuistheden te verbeteren.
De voorzitter vat vervolgens de mening van de vergadering samen. Het voorstel tot
vernieuwing van de statuten wordt aangenomen onder de voorwaarde en het verzoek om
vormfoutjes en niet‐materiële tekstwijzigingen die de leesbaarheid en consistentie
bevorderen nog door de notaris te laten aanbrengen.
De voorzitter brengt het voorstel tot vernieuwing van de statuten met inachtneming van de
vorige zin in stemming. De voltallige vergadering stemt voor met uitzondering van
Bridgedistrict Noord‐Holland dat zich van stemming onthoudt.
Vaststellen vernieuwd huishoudelijk reglement van de NBB
De voorzitter stelt het concept‐huishoudelijk reglement van de NBB aan de orde en nodigt
de vergadering uit tot het stellen van vragen. Bij monde van Mw Van der Esch geeft district
Rotterdam aan veel slordigheden in het voorbereide werk van de notaris te zien. De
vergadering onderstreept deze zienswijze.
Twee speciale verzoeken worden gedaan. Dhr. Muller ziet graag ook een topspeler
opgenomen in de Adviesraad. Mw. Van der Esch spreekt de voorkeur uit om zowel
uitgesproken royementen als straffen uitgesproken door de Straf‐ en Tuchtcommissie te
publiceren. Beide verzoeken worden door de vergadering ingewilligd.
De voorzitter stelt naar analogie van het besluit over de statuten voor om het huishoudelijk
reglement vast te stellen onder de voorwaarde en het verzoek om vormfoutjes en niet‐
materiële tekstwijzigingen die de leesbaarheid en consistentie bevorderen nog voor het
einde van het jaar aan te brengen.
De voorzitter brengt dit voorstel in stemming. De voltallige vergadering stemt voor.
Met betrekking tot de werkwijze wordt gesproken over de lange tijd die in de toekomst kan
liggen tussen de vergadering en het goedkeuren van het vergaderverslag (één jaar later). Dit
zal worden opgelost door ter vergadering een besluitenlijst vast te stellen.

6. Benoemingen
Het voorstel om Mw. Janmaat‐Uijtewaal te benoemen tot lid van het Bondsbestuur wordt
met applaus begroet en ze wordt bij acclamatie benoemd. Mw. Janmaat‐Uijtewaal dankt de
vergadering voor het uitgesproken vertrouwen en belooft haar taak met enthousiasme te
zullen vervullen.
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7. Bestuursbeleid
Kansen verzilveren
De voorzitter vat met een kort woord de tussenstand samen bij de uitvoering van het
meerjarenbeleidsplan Kansen Verzilveren. Er is een ambitieus plan vastgesteld dat als
doelstelling 10% groei neerlegt. Bij de start van het plan was er lichte krimp en nu er is groei
maar nog niet genoeg.
Dhr. Litsenburg (Noord‐Holland) vindt dat het groeitempo nu te laag ligt om het gestelde
doel te realiseren. De voorzitter meldt dat iedereen zich hiervan bewust is. Iedereen spant
zich in, maar er zijn geen garanties.
Dhr. Litsenburg vraagt of de gebruikers van Berry’s Internet Club (BIC) ook lid van de NBB
worden.
Dhr. Laurant (Bondsbestuur) antwoordt dat dat de bedoeling is, het is de verwachting dat
per januari 2011 BIC lid van de NBB zal worden. Dit geeft een groei‐impuls van ongeveer
1500 leden (waaronder dubbelleden). Op de langere termijn moet deze overeenkomst ook
een flinke impuls betekenen voor de toekomstige groei, in het bijzonder ook via het
ondersteunen van bridgecursisten.
Dhr. Sam (Noord‐Holland) vraagt wat de afspraken zijn met BIC. De voorzitter antwoordt dat
onderhandelingen gaande zijn en alleen in vertrouwen kunnen worden gevoerd en afgerond.
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen meer zijn.
Bridgewinkel
De voorzitter stelt de notitie ‘Bridgewinkel’ ter discussie en constateert dat de vergadering
zich hierover voldoende geïnformeerd acht.
WK
De voorzitter geeft dhr. Laurant (bestuurslid met WK in portefeuille) het woord. Aan de hand
van een presentatie in powerpoint geeft dhr Laurant feiten en cijfers over het WK.
Dankzij Hans Melchers is de organisatie van het WK door Nederland mogelijk geworden. Het
is een groot toernooi dat in de omgeving een impuls van ca. € 6.000.000 aan bestedingen zal
brengen. Voor de NBB is het een uitgelezen kans om bridge onder de aandacht te brengen.
Hiervoor is ook een communicatiebureau ingehuurd (Van Dooren advies). Er zijn plannen
voor aandacht op TV, radio en bij de schrijvende pers.
Het toernooiprogramma omvat naast open, vrouwen‐ en seniorenwedstrijden ook
transnationals (met open inschrijving).
Bijzondere elementen van dit toernooi zijn dat de NBB er in samenwerking met Brainport
Eindhoven ook high‐tech‐games van probeert te maken. Een andere bijzonderheid is dat het
vanwege de goede overnachtingsmogelijkheid op de locatie ook een heel intiem toernooi zal
worden (meestal verblijft men verspreid over vele locaties). Daarnaast is er een speciale
StepBridge Vu‐graph zaal waar Nederlands commentaar wordt gegeven; toegang is gratis.
De voorzitter sluit dit agendapunt af door het bruggetje te maken naar het volgende
agendapunt met de mededeling dat het bridgecongres (de komende Algemene Vergadering)
in Veldhoven op de finaledag van de Bermuda Bowl zal zijn.
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8. Vaststellen plaats en datum komende AV (Bridgecongres)
Voorstel uitstel opmaken jaarrekening
Ter vergadering wordt dit voorstel gecorrigeerd. Niet zozeer de opmaak maar de
goedkeuring door de AV zal niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
plaatsvinden. Het voorstel wordt: Jaarverslag wordt binnen vijf maanden vastgesteld en
ondertekend door accountant, goedkeuring zal binnen een jaar aan de AV worden gevraagd.
De bedoeling is het congres steeds in het najaar (1e zaterdag van november) te houden.
De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel.
Vaststellen vergaderdatum en locatie komende Algemene Vergadering
Het voorstel om de vergadering vast te stellen op 29 oktober 2011 te Veldhoven wordt met
algemene stemmen aanvaard.

9. Rondvraag
Amsterdam: Dhr. Verhagen stopt na tien jaar als voorzitter en dankt het bestuur voor een
zeer plezierige samenwerking, waarbij hij in het bijzonder de laatste drie jaar extra heeft
gewaardeerd. Hij doet een oproep voor een nieuwe notaris na afronding van deze
werkzaamheden. Dhr. Zwart spreekt zijn waardering uit voor de constructieve bijdragen van
Dhr. Verhagen en ziet uit naar de samenwerking met hem in de Adviesraad.
Utrecht: Dhr. Lambert vraagt aandacht voor de websites van districten. Deze zijn weinig
gebruiksvriendelijk meer. Hij hoort dit ook van andere districten. Dhr. Zwart zegt toe dit te
gaan onderzoeken.
Noord‐Holland: Dhr. Sam stopt na twaalf jaar als voorzitter en dankt het bestuur voor de
plezierige samenwerking. Hij ondersteunt de oproep van dhr. Verhagen. De voorzitter
spreekt zijn waardering uit voor de constructieve bijdragen van dhr. Sam en vermoedt dat
deze binnen het district in een andere rol actief zal blijven.
Groningen: Mw. Jensema vraagt het Bondsbestuur dringend om het besluit over de regeling
over de reiskostenvergoeding in de bondscompetitie voor de buitengewesten te
heroverwegen. De voorzitter neemt dit verzoek mee naar de komende bestuursvergadering.
Nijmegen: Dhr. Salet stopt als voorzitter, een nieuwe voorzitter wordt gezocht per 1 april
2011. Hij dankt het bestuur voor de plezierige samenwerking. De voorzitter spreekt zijn
waardering uit voor de constructieve bijdragen van dhr. Salet.
Friesland: Dhr. Stavast spreekt de hoop uit dat de nieuwe eigendomsverhouding met de
Bridge‐ en Boekenshop ook zal resulteren in betere verhoudingen met de bridgewinkel in
Drachten.
Gooi‐ en Ommeland: Dhr. Koster. Zijn district heeft een probleem met artikel 14 van de
districtsstatuten: het verenigingsjaar verplicht laten samenvallen met het kalenderjaar is niet
praktisch. Bijval van districten Delft en Friesland. De voorzitter zorgt dat dit bezwaar wordt
meegenomen naar de notaris.
West Brabant: Dhr. Mol doet verslag van het effect van een persoonlijk geadresseerde
e‐mail voor competitiedeelname. Dit leverde een spectaculaire stijging op bij de
inschrijvingen (groei > 50%!). Een oproep aan ieder om dit ook te doen. Dhr. Laurant geeft
aan dat dit straks via tools (inschrijfmodule) vanuit het bondsbureau kan worden
ondersteund.
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Dhr. Mol vraagt ook naar de voortgang van bridgelessen via Teleac. Dhr. Van der Scheer
antwoordt dat er geen hooggespannen verwachtingen meer zijn, nu volgens het
regeerakkoord € 200 mln op de omroepen bezuinigd gaat worden.

10. Sluiting vergadering
De voorzitter constateert dat er niets meer aan de orde wordt gesteld, dankt de aanwezigen,
wenst ze een goed uiteinde en sluit de vergadering.
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