Verslag van het 1e Bridgecongres van de Nederlandse Bridge Bond
d.d. 29 oktober 2011 te Veldhoven
Aanwezig:
Vertegenwoordigers van de aangemelde bridgeverenigingen
Vertegenwoordigers van alle districten van de NBB
Leden van het Bondsbestuur
Peter Zwart, voorzitter
Marcel Schoof, vicevoorzitter
Rob van Leeuwen, penningmeester
Jons van der Mars
Adry Janmaat‐Uijtewaal
Ciska Zuur
Secretaris
Gijs van der Scheer
Voorzitter van de financiële commissie
Ton Creemers
Afwezig met bericht van verhindering
Lid van het bondsbestuur: Eric Laurant

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het
bijzonder de aanwezige Ereleden en Leden van Verdienste, alsmede alle vertegenwoordigers
van de districten. Hij verontschuldigt Eric Laurant die om begrijpelijke redenen (bondscoach
van het Open Team dat de laatste zitting van de finale speelt) verstek moet laten gaan.
Dit eerste Bridgecongres mag zich verheugen in de aanwezigheid van meer dan 230
verenigingen die rechtstreeks vertegenwoordigd zijn, alsmede ruim 90 verenigingen die
vertegenwoordigd worden door hun district.
Het congres vindt plaats in de geweldige ambiance van de wereldkampioenschappen in
Veldhoven. De voorzitter roemt de inzet van honderden vrijwilligers die ongelooflijk veel
werk verzetten en verzet hebben en vraagt daarvoor aan de aanwezigen om een groot
applaus.
De voorzitter stelt voor als extra punt aan de agenda toe te voegen het voorstel om Hans
Melchers, promotor van Topbridge, sponsor van het Open Team en van deze
Wereldkampioenschappen, te benoemen tot erelid van de NBB. Het voorstel wordt meteen
in stemming gebracht en met luid applaus aangenomen. De heer Melchers zal tijdens de
vergadering zijn opwachting maken en de aanwezigen zullen hem dan met een staande
ovatie verwelkomen.
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2. Ingekomen stukken en mededelingen
De heer Van der Scheer meldt dat er geen ingekomen stukken zijn. Wel is er correspondentie
geweest in de aanloop naar de vergadering, maar die is voor zover bekend naar
tevredenheid afgehandeld. Hij memoreert voorts de succesvolle NBB Club Challenge van
vrijdag 28 oktober waaraan ca 520 bridgers deelnamen, een record.

3. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 11 december 2010 te Utrecht
N.a.v. de rondvraag tijdens de AV van 2010 (verslag p. 6) vraagt mevrouw Jensema
(Groningen, BC Marum), nogmaals naar de regeling voor de reiskostenvergoeding in de
bondscompetitie voor buitengewesten. De voorzitter zegt toe hier snel op terug te komen.

4. Jaarverslag 2010, secretarieel deel
Er zijn geen op‐ of aanmerkingen naar aanleiding van dit verslag. Het verslag wordt
goedgekeurd.

5. Verslag van de financiële commissie
De heer Creemers doet verslag van de werkzaamheden van de financiële commissie.
Namens de financiële commissie stelt hij voor het bestuur decharge te verlenen over het in
2010 gevoerde beleid. Voorts spreekt hij namens de financiële commissie zijn vertrouwen uit
in de voorgelegde begroting 2012.

6. Jaarverslag 2010, financieel deel
Bart Westra (district Amsterdam) vraagt zich af of de financiële gegevens in een eerder
stadium aan de clubs beschikbaar gesteld kunnen worden dan bij het bridgecongres. De
penningmeester antwoordt dat het financieel verslag in ieder geval niet eerder openbaar
gemaakt kan worden dan na controle van de boeken door de accountants (in april) en het
opvolgende gesprek van de financiële commissie met de accountants en de ontvangst van de
goedkeurende verklaring door de accountant. De vergadering keurt het jaarverslag
vervolgens met algemene stemmen goed en verleent het Bondsbestuur decharge voor het
gevoerde beleid.

7. Beleidsvoornemens
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris van het Bondsbestuur/directeur van het
Bondsbureau.
Onder de titel: ‘Meer mensen laten bridgen’ licht Gijs van der Scheer het beleid van de NBB
toe. De integrale presentatie is te vinden op de website van de NBB onder organisatie>AV>
Bridgecongres.
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8. Begroting 2011
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting voor het komende jaar.
Hij is blij de vergadering wederom voor te kunnen stellen om de contributie voor komend
jaar niet te verhogen.
Mevrouw Bronsgeest (Spel en Vriendschap, Bridge met Plezier) vraagt naar het begrote
bedrag voor breedtesport. Wordt hierop nu komend jaar veel bezuinigd? De
penningmeester antwoordt dat als de cijfers worden gecorrigeerd voor de effecten van
Denken & Doen er bij de overige posten sprake is van een stijging van de uitgaven.
Mevrouw Bronsgeest vraagt ook aandacht voor de jeugd; deze leeftijdscategorie is immers
gebaat bij het bestaan van jeugdkernen in het land, waardoor een podium ontstaat voor
ontmoeting. Peter Zwart antwoordt dat dit het geval is, getuige ook de extra begrote
€ 5.000,‐ voor de jeugd.
De heer Becker (B.C. De Looier) vraagt om de focus niet alleen te richten op ouderen, maar
ook op jongeren en noemt als voorbeeld een bridgesoap die dit jaar nog te zien zal zijn op TV
bij SBS 6 en waarin jongeren een hoofdrol spelen.
De heer Abraham (B.C. Wardy) is verheugd te zien dat geen inkomsten uit verhuur van het
adressenbestand aan derden zijn begroot.
De vergadering keurt vervolgens de begroting voor het jaar 2012 inclusief de voorgestelde
contributie met algemene stemmen goed.

9. Benoemingen
A. Financiële Commissie.
De heren C.J. Lambregts en J.G. van Tilburg zijn aftredend en herkiesbaar.
De vergadering gaat unaniem akkoord met hun herbenoeming.
B. Commissie van Beroep
In de Commissie van Beroep zijn de heren Mr. P. Bender en Mr. M.M. Verhoeven aftredend
en herkiesbaar.
De vergadering gaat ook akkoord met hun herbenoeming.
C. Straf‐ en Tuchtcommissie
In de Straf‐ en Tuchtcommissie is de heer Mr. J.M.M. van Woensel aftredend en niet
herkiesbaar.
De vergadering stemt in met het voorstel van het Bondsbestuur om geen nieuwe kandidaat
te benoemen. Commissielid mevrouw Mr. M.N. Noorman zal het voorzitterschap
overnemen.
D. Adviesraad
Omdat de Adviesraad een nieuw orgaan is, in het leven geroepen bij de statutenwijziging
van 11 december 2010 en om het rooster van aftreden gevarieerd te krijgen, draagt het
bestuur aan de vergadering voor om de heren F. Verhagen, J.G.M. Metselaar en
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I.C.M. Nieuwenhuis voor de periode van één jaar te benoemen en de dames C. van der Esch
en J.L.G. Vredenburg, alsmede de heer J.M. Reijn voor de periode van twee jaar.
De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel.
De vacature voor één lid blijft openstaan.
E. Bondsbestuur
In het Bondsbestuur zijn periodiek aftredend de heren R.P. van Leeuwen (penningmeester)
en J.T.M. van der Mars. Beiden stellen zich herkiesbaar. De vergadering gaat unaniem
akkoord met de voordracht van het Bondsbestuur om beide heren te herbenoemen.
Hunebedtrofee
De Hunebedtrofee is een onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan een persoon of
instelling die zich op bijzondere wijze ingezet heeft voor de promotie van de bridgesport en
wordt na overleg tussen de voorzitter van het Bondsbestuur en de voorzitter van het district
Drenthe toegekend.
Nadat een samenvatting van een uitzending van Omroep Max ‘Tijd voor Max’ waarin
aandacht besteed wordt aan bridge, vertoond is, licht de voorzitter toe dat de keus dit jaar is
gevallen op Paul Erich.
Paul heeft als speler en coach (thans captain senioren) een enorme staat van dienst en ook
het feit dat bridge bij Omroep Max aandacht gekregen heeft, is zijn verdienste. Paul schrijft
bovendien als bridgejournalist in ca. 18 (!) periodieken elke week op aanstekelijke wijze over
bridge. Een zichtbaar verraste Paul Erich neemt de trofee, de bijbehorende bloemen en de
staande ovatie in ontvangst en dankt alle aanwezigen voor dit mooie blijk van waardering.

10. Vaststellen plaats en datum volgende Bridgecongres
Het volgende bridgecongres zal plaatsvinden op zaterdag 3 november 2012, zo mogelijk in
Papendal Arnhem.

11. Rondvraag
Mevrouw Van der Esch (Rotterdam) vraagt naar de genoemde sluitingstermijn voor directe
aanmelding voor het bridgecongres, alsook naar de uiterste datum waarop nog een
gemachtigde aangemeld kon worden. Bestuurslid Adry Janmaat antwoordt dat de
organisatie van een congres van deze omvang een zorgvuldige voorbereiding vraagt en dat
daar tijd mee gemoeid is. Men moet echter wel toegang tot het congres kunnen hebben. De
huidige procedure zal worden geëvalueerd en in de voorbereiding van het volgende congres
zal hier zeker aandacht aan besteed worden.
De heer Rakké (B.C. Bricas) ziet graag dat in de toekomst de vragen die voor het
vragenuurtje binnenkomen gepubliceerd worden op internet, evenals (indien mogelijk) de
antwoorden.
Karin Poppelaars (B.C. Edelweiss) vraagt of de NBB een register bijhoudt van royementen.
Gijs van der Scheer antwoordt dat de NBB geen register bijhoudt van door clubs
uitgesproken royementen. Dit is anders als er een verzoek tot ‘overname’ van een royement
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door een club aan het Bondsbestuur wordt gedaan. Bij toekenning kan het geroyeerde lid
dan bij geen enkele NBB‐club lid worden en dit wordt geregistreerd en gepubliceerd.
Yke Smit (JV US Uil) geeft in overweging dat een campagne die erop gericht is om met name
jongeren te interesseren voor bridge een andere toonzetting dient te krijgen dan die welke
de 50plusser benadert.
Rob de Lange (IJsselstreek) noemt als mogelijkheid om bridge te innoveren, het maken van
toepassingen voor SmartPhones (apps).
Roelof Santing (Midden en Oost Gelderland) complimenteert de NBB met de recent
georganiseerde kennismakingsdag voor Club‐ en Onderwijsadviseurs en vraagt naar de wijze
waarop de NBB denkt de communicatie met de districten voort te zetten. Gijs van der Scheer
antwoordt dat o.m. trainingen en kaderdagen georganiseerd zullen worden om de adviseurs
met informatie te blijven voeden en onderling van ervaringen te leren.
De heer Santing wijst alle aanwezigen erop dat integratie van een nieuw lid van de club,
vooral een verantwoordelijkheid is van de zittende leden, zodat het nieuwe lid zich snel thuis
gaat voelen bij de vereniging.
Ron Jedema (Kennemerland) betreurt het feit dat niet duidelijk was of de uitnodigingen voor
het congres door de districten of de NBB verzonden zouden worden. Gijs van der Scheer
antwoordt dat de procedure op dit punt geëvalueerd zal worden.
Pem Kubbe (Dordrecht en voorzitter van de VBD) wijst erop dat de VBD graag van dienst wil
zijn bij het zoeken van onderwijsadviseurs in de districten als daar nog vacatures zijn.
Mevrouw Van der Vloet (BC Den Dungen) merkt op dat het misschien zinvol kan zijn om bij
bedrijven werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, bridge onder de
aandacht te brengen.
Jeroen Top (Hok) complimenteert de Bond met de nieuwe constellatie, maar vraagt zich af
hoe de communicatie met de verenigingen verder zal verlopen. Peter Zwart zegt toe dat
deze nieuwe formule geëvalueerd zal worden en wijst erop dat Internet en andere nieuwe
media communicatiemiddelen zijn die ingezet kunnen worden.
Hanny Vroom (Amsterdam) ziet graag dat de werkzaamheden van de Adviesraad op het
volgende congres geagendeerd worden. Dit wordt toegezegd.
Mevrouw Jensema (Groningen en BC Marum) is blij dat de “meesterpuntenspeldjes” weer in
ere hersteld zijn, maar ziet graag dat de dames ook een speldje (in plaats van een hangertje)
krijgen. Reacties uit de zaal tonen aan dat hier geen meerderheid voor te vinden is.
Tijdens de rondvraag wordt de heer Melchers binnengeleid door Eric Laurant; de
vergadering begroet hem met ovationeel applaus en de voorzitter deelt mee dat de AV
besloten heeft hem te benoemen tot Erelid van de NBB, vanwege zijn talloze inspanningen
op het gebied van top‐ en internationaal bridge. De heer Melchers toont zich verrast en
verheugd en dankt de aanwezigen.

12. Sluiting vergadering
De voorzitter constateert dat er niets meer aan de orde wordt gesteld, dankt de aanwezigen
voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
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