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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een
bijzonder welkom voor de ereleden en leden van verdienste: hrn. Hoedemaker,
Appels, Hubeek en Ruijg. Namens het bondsbureau zijn aanwezig mw. Chorus en
hr. V.d. Kam. Ook een hartelijk welkom voor de nieuwe voorzitters van de districten
’s-Gravenhage e.o. en Rotterdam, resp. dhr. De Ruyter en mevr. IJsseling.
De voorzitter wijst er op dat voor het uitwerken van de notulen gebruik wordt
gemaakt van bandopnameapparatuur.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Bestuurslid mw. Erich is wegens ziekte
verhinderd. Hr. Laurant, het nieuw te benoemen bestuurslid, kan de vergadering
niet bijwonen vanwege verblijf in het buitenland. Hr. Holtland, voorzitter district
Friesland, kan de vergadering wegens ernstige ziekte niet bijwonen.

3.

Notulen van de AV d.d. 14 juni 2003 in Utrecht
Pag. 4: Maasland & Meierij: hr. Van Daalen, i.p.v. Van Dalen.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notulist.

4.

Financiën
4a. Vaststellen van de begroting voor 2004
Hr. De Bekker geeft een toelichting op de begroting. De uitgaven liggen in het
verlengde van de uitgaven in voorgaande jaren. Uitzondering hierop vormt de
subsidie voor de realisatie van de B-locatie in Amsterdam. De NBB heeft hiervoor
€ 110.000,-- subsidie aangevraagd, gesplitst over VWS en lottogelden. Deze post is
zowel bij de inkomsten (pag. 13, Breedtesport) als uitgaven terug te vinden.
Het belangrijkste is de ontwikkeling m.b.t. de subsidie door de overheid; de NBB
dreigt een fors bedrag aan subsidie minder te krijgen. In het verleden kreeg de NBB
ca. € 400.000,-; € 350.000,-- voor apparaatskosten en € 50.000,- voor projecten. In
2004 zal dat € 40.000,- minder zijn. In 2005: € 160.000,- minder en in 2006 krijgen
we geen subsidie meer. Er kan wel wat worden bezuinigd, maar zo’n groot bedrag
opvangen zal zeker problemen geven.
Er zijn verschillende oplossingen denkbaar:
a. verminderen van uitgaven. Hierbij zal vooral worden gekeken naar de
werkzaamheden die op het bondsbureau plaatsvinden en
b. verhogen van de inkomsten:
• meer clubs aan laten sluiten bij de NBB;
• meer geld uit de Lotto: 70% van de middelen van de Lotto wordt beschikbaar
gesteld voor de sport. Voorstel van hr. Blankert, voormalig voorzitter
NOC*NSF, was om 100% van de middelen van de Lotto voor de sport te
bestemmen;
• contributieverhoging van € 3,75 per lid.
De NBB is in beroep gegaan tegen de beslissing tot het stopzetten van de subsidie
maar er heerst geen optimisme over een positieve wending.
De penningmeester stelt dat uit de bovengenoemde mogelijkheden reële keuzen
moeten worden gemaakt. Daarbij stelt hij heel nadrukkelijk de vraag aan de
vergadering: ‘Wat voor bond willen wij met zijn allen zijn’. De penningmeester zal
zeker kritisch naar de kosten kijken, maar heeft niet de illusie dat zonder drastische
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verlaging van het ambitieniveau belangrijk op de kosten kan worden bespaard.
Omdat het Bondsbestuur geen verlaging van het serviceniveau aan de clubs
voorstaat, betekent dit dat contributieverhoging onvermijdelijk is.
Besloten is voor 2004 geen contributiewijziging door te voeren. Dit om de clubs die
voor het seizoen 2003-2004 hun begroting al hebben vastgesteld, niet in verlegenheid te brengen. Daarmee is voor 2004 een tekort begroot van € 45.000,--. In het
voorjaar van 2004 zal van het Bondsbestuur een evenwichtig voorstel komen om de
problemen, met steun van de districten en clubs, zo goed mogelijk aan te pakken.
Op dit voorstel zal inspraak door de districten mogelijk zijn.
Hr. Schulze, voorzitter van de Financiële Commissie (FC), licht de begroting toe. Hij
geeft aan dat de NBB een goede vermogenspositie heeft en financieel gezond is. De
NBB tracht zoveel mogelijk de doelgroepen te bedienen en voert daarbij een zeer
zuinige huishouding. Geplande projecten gaan alleen door als de betreffende
financiering rond is. De FC is van mening dat als de VWS (instellings)subsidies van
€ 350.000,- en € 50.000,- worden stopgezet, er compensatie moet plaatsvinden via
contributieverhoging. De FC hoopt dat er meer inkomsten kunnen worden gegenereerd door meer sponsors, grotere ledenaantallen en meer verenigingen, maar deze
kans is onvoldoende concreet om de toekomst op te baseren. Daarom heeft de FC
contributieverhoging geadviseerd.
Vanuit de vergadering:
Hr. Mol, West-Brabant, merkt op dat een subsidieaanvraag voor een B-locatie wél
lukt. Hij is van mening dat de problemen over zouden zijn met meer van deze
subsidies. Hij vraagt zich af hoe zo’n aanvraag loopt. Hr. De Bekker antwoordt dat
GS meer zal vertellen over hoe zo'n subsidieaanvraag loopt. Met meer van dit soort
subsidies is het probleem niet opgelost. De NBB is hier slechts doorgeefloket,
brievenbus. De NBB dient de aanvraag in. Als het subsidiebedrag binnenkomt, gaat
dat bedrag direct door naar de betreffende B-locatie.
Hr. Kerkhoven, Twente, spreekt zijn waardering uit namens de ALV van zijn district
voor de manier waarop voor het lopende jaar de problemen zijn getackeld: dat er
geen verhogingen zijn aangekondigd. Ook is er veel waardering voor het blad
BRIDGE.
Binnen district Twente heeft een inhoudelijke discussie plaatsgevonden over
hetgeen de verenigingen te wachten staat en wat te verwachten valt van de NBB in
het kader van eventuele contributieverhoging. District Twente vraagt de NBB de
discussie goed te voeren door lopende producten goed in beeld te brengen.
Vervolgens kan een reële verhouding tussen contributie en te leveren diensten
worden vastgesteld.
Hr. De Bekker vindt het begrijpelijk dat de districten de contributieverhoging zoveel
mogelijk willen beperken. Wel moet goed in de gaten worden gehouden dat het een
probleem van ons allemaal is. Als wij gaan schrappen, treft dat ons allemaal. Het
blad BRIDGE is de hoeksteen in bridgeland. Door BRIDGE heeft spelpeilverbetering
plaatsgevonden en zijn conventies en systemen aangepast.
Hr. Koster, Gooi- en Ommeland, wil graag een verduidelijking: in de begroting 2003
staat € 550.000,-- subsidie en in de begroting voor 2004 € 450.000,--. Het
operationele resultaat is - € 225.000,--, dat kan niet komen door minder subsidie.
M.b.t. het wegvallen van de subsidie is Gooi- en Ommeland van mening dat we
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cussieerd over minder contributie laten betalen door dubbelleden. Als dat niet het
geval zou zijn, zouden de problemen over zijn. Het district is er niet op tegen om
dubbelleden dubbele contributie te laten betalen.
Hr. De Bekker antwoordt m.b.t. de verschillen in de subsidieaanvraag bij de
begrotingen 2003 en 2004 dat de NBB probeert zoveel mogelijk projecten
gesubsidieerd te krijgen. Een deel van de vaste lasten kan op die projecten drukken.
In 2004 mocht minder subsidie worden aangevraagd. Dat verklaart het verschil in
bedragen.
In het operationele resultaat is niet de vrijval van de reserves verwerkt. Als dat wordt
gedaan dan is voor 2004 het tekort € 45.000,-. Het is een kwestie van definiëring.
Hr. Scholte, Noord en Midden Limburg, merkt op dat het accent nu wordt gelegd op
contributieverhoging. Wellicht kan worden gesneden in de internationale bijdrage;
wellicht kan ook de exploitatie van NDC Den Hommel worden bijgesteld; bij het
doorkijken van de begroting is het moeilijk om bij de lasten te zien wat wel en wat
geen subsidiabele posten zijn.
Hr. De Bekker merkt op dat als de NBB stopt met de internationale bijdrage aan EBL
en WBF, de NBB niet meer mee kan doen aan internationale kampioen-schappen.
We kunnen trachten de internationale organisaties te stimuleren om met minder
kosten te werken.
Voor wat betreft de kosten voor het exploiteren van het NDC: de NBB probeert zo
efficiënt mogelijk te opereren. Er wordt in eigen huis vergaderd en de kosten lopen
terug.
Hr. Kellenbach, Delft, meldt dat men binnen district Delft van mening is dat het
wegvallen van de subsidie niet alleen kan worden opgevangen door contributieverhoging. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat het peil van de dienstverlening
van de NBB niet kan worden verlaagd, waardoor niet kan worden bezuinigd.
Bridgeverenigingen vragen zich vaak af wat de NBB voor hen betekent. Daar moet
ruime aandacht aan worden besteed. Bij bezuinigingsmogelijkheden moet duidelijk
worden gemaakt dat er daadwerkelijk wordt bezuinigd in de loop van de tijd.
Hr. De Bekker vindt het terecht dat we aannemelijk moeten maken dat niet kan
worden bezuinigd. We moeten als NBB veel duidelijker aanwezig zijn op de clubs.
We moeten duidelijker over het voetlicht brengen wat de NBB doet voor zijn leden.
Schaalvoordelen zijn voor een groot deel gerealiseerd (zie eindrapport Commissie
Contributiedifferentiatie).
Hr. Dokman, Dordrecht, merkt op dat zijn district van mening is dat de contributieverhoging niet zomaar € 3,75 mag bedragen. Er moet goed worden gekeken naar
besparingen. Hij vraagt zich af waar de 8% hogere loonkosten vandaan komen.
Hr. De Bekker: de NBB valt onder de CAO Sport. De administrateur kijkt per
personeelslid wat er bijkomt. De NBB heeft een vrij jong personeelsbestand; een
periodiek kost in 2004 3%. In april komt een eenmalige uitkering van 0,5%: incl.
vakantietoeslag is dat 0,54%. In juli vindt een structurele herziening van de
salarisschaal plaats van 2,25%. De loonkosten zullen in 2004 stijgen met 5,79%.
Daarnaast is met de belasting overeengekomen dat de NBB een deel dat in het
verleden als kosten werd betaald, nu in de vorm van loon moet worden betaald.
Begroot is dus 8%.
Hr. Salet, Nijmegen, vindt het opvallend dat er door de penningmeester en de FC
erg gemakkelijk wordt gesproken over een contributieverhoging van € 3,75.
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Contributieverhoging zal er voor clubs ook toe leiden dat ze bedanken voor het
lidmaatschap van de NBB. Er wordt te weinig gesproken over bezuinigingen: er
moet goed worden gekeken naar de kosten. Wellicht valt bij dubbelleden nog iets te
halen.
Hr. De Bekker antwoordt dat de NBB de prijs/prestatieverhouding duidelijk zal
moeten maken. Daarover zal in april 2004 tijdens de Bondsraad worden gesproken.
M.b.t. dubbelleden: als de dubbelleden van elke club waarvan ze lid zijn, € 17,90
zouden afdragen, zouden alle problemen over zijn. De meningen zijn daarover
verdeeld binnen de districten. Bij contributieverhoging zullen clubs weglopen. Dat
gebeurt altijd. Er zullen ook altijd clubs bijkomen. Veel mensen verwachten echter
een contributieverhoging.
Hr. V.d. Hil, Zeeland, vraagt m.b.t. de B-locatie of de subsidie van € 55.000,-- eenmalig is. Zou een B-locatie ook elders in Nederland mogelijk zijn? Districten moeten
zoeken naar andere formules, zoals de denksportcentra. Voor wat betreft de
contributie vindt het district de verhouding prijs/kwaliteit uitstekend en de contributie
eigenlijk laag.
Hr. Van der Scheer gaat nader in op B-locaties. Vanaf 1 januari 2003 kan alleen nog
subsidie worden aangevraagd voor een B-locatie als duidelijk kan worden gemaakt
dat er serieuze topsportinspanningen gaan plaatsvinden die niet in een A-locatie
kunnen plaatsvinden. (Met deze aanscherpende maatregel wordt ook deze subsidie
afgebouwd.) Voor Amsterdam hebben we nog eenmaal subsidie kunnen aanvragen
voor een B-locatie. In deze locatie zal ook een internationaal toernooi gaan plaatsvinden. Deze aanvraag zal waarschijnlijk worden gehonoreerd, maar het zal niet
mogelijk zijn overal in Nederland B-locaties neer te zetten. De B-locatie Amsterdam
kost de NBB helemaal niets. Het brengt wel een goede denksportaccommodatie op,
waaraan zowel de NBB als het district veel plezier kan beleven.
Hr. Ruijgrok, Leiden, deelt mede dat district Leiden akkoord gaat met de begroting,
met één opmerking: jammer dat van de € 175.000,- die binnenkomen met de
meesterpunten, niet kan worden nagegaan wat de uitgaven zijn voor de komende
jaren. Anders zouden de inkomsten van de meesterpunten wellicht kunnen worden
verhoogd. Hij merkt op dat de functie van Dejan Markovic van groot belang is voor
het aantrekken van nieuwe clubs. District Leiden gaat akkoord met de voorgestelde
contributie voor 2004.
Hr. De Bekker antwoordt dat met betrekking tot meesterpunten er altijd discussie is
over wat het oplevert en wat het kost. Door het optellen van de personeelskosten/
huur/verwarming/administrateur/portikosten kom je tot een prijsbepaling. Als alle
kosten worden toegerekend, kan blijken dat het veel kost en dat er weinig van
overblijft. Meesterpunten geven veel mensen veel plezier; zij vinden een speldje
belangrijk.
Het is wel goed om meer soorten dienstverlening inzichtelijk te maken.
Hr. Spruit, Midden en Oost Gelderland, merkt het volgende op: als de AV akkoord
gaat met een negatieve begroting dan kijken we de begrotinghouder niet kwaad aan
als dat negatieve saldo er daadwerkelijk komt, maar dat laat onverlet dat er een
inspanningsverplichting is om dat begrotingstekort lager te doen zijn, c.q. eventueel
tot nul terug te brengen. Vanuit deze formele optiek past niet het voorstel om het
tekort te dekken uit de reserves. Dat voorstel kan pas worden gedaan bij het
afsluiten van de jaarrekening. Er is theoretisch ook een efficiencywinst mogelijk,
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zonder het dienstenpakket aan te pakken. M.b.t. de B-locatie vraagt hij zich af
waarom dat wel in de randstad kan en niet elders in het land.
De contributieverhoging van € 3,75 is besproken in het district. De meeste mensen
vinden het geen grote verhoging. Voor wat betreft het contact met de leden: het
gemiddelde lid heeft geen idee wat de NBB doet voor de verenigingen. Wellicht kan
binnenkort als bijsluiter bij BRIDGE een brief aan alle leden, waarin staat wat de NBB
doet voor zijn leden.
Hr. Brouwer, IJsselstreek, merkt op dat er buiten de randstad een B-locatie tot stand
is gekomen met subsidie, en wel in Apeldoorn. District IJsselstreek is tegen het
voorstel te tornen aan de contributie voor dubbelleden.
Hr. Scholte merkt nog op dat het niet zijn bedoeling is de internationale bijdrage
helemaal af te schaffen, maar wellicht kan een bepaalde categorie speler worden
opgegeven in plaats van alle leden.
Hr. De Bekker beantwoordt de schriftelijk gestelde vragen van hr. Van Loon, Midden
Brabant:
• Op de vraag over de inkomsten en kosten van StepBridge (SB) antwoordt hr. De
Bekker dat SB nu 6.000 leden heeft; 1.000 leden zijn alleen lid van SB. Dit brengt
€ 18.000,-- op. 5.000 leden zijn dubbellid: inkomsten € 44.000,-.
Marketingkosten: € 25.000,--. Positief saldo: € 37.500,- voor de NBB. In de
begroting zijn de marketingkosten en de inkomsten wat lager begroot. Dat geeft
geen problemen.
• De verhoging van de kosten van meesterpunten zijn niet terug te zien in meer
inkomsten. Hr. De Bekker: bij het opstellen van de begroting in augustus werd
nog uitgegaan van € 165.000,-- aan inkomsten en dat wordt ca. € 175.000,--. Het
is dus een voorzichtige raming.
• € 15.000,- voor het onderhoud van het gebouw wordt door hr. Van Loon als hoog
ervaren. Hr. De Bekker antwoordt dat in dit bedrag o.a. onderhouds-contracten
zitten voor de lift, de rolluiken, alarminstallatie, luchtbehandeling en verwarming.
• Hr. De Bekker meldt m.b.t. de bezuinigingen van VWS dat in 2004 de subsidie
verminderd wordt met € 40.000,-, in 2005 met € 160.000,-- en in 2006 krijgen we
niets meer (korting: € 400.000,-).
• Lasten Ruitenboer 2003: begroting € 38.000,-, outlook € 67.000,-. Voor 2004 is
€ 56.000,- begroot. Hoe is dat te verklaren. Hr. De Bekker legt uit dat er subsidie
is aangevraagd voor senioren en kaartherkenning (een onderdeel van
Ruitenboer); deze aanvraag is niet gehonoreerd; de begroting voor Ruitenboer in
2003 was dus eigenlijk € 68.000,-. Er is dus wel degelijk sprake van een
consistente begroting en kostenontwikkeling.
• Hoeveel bedragen de kosten voor Topbridge (TB)? Hr. De Bekker antwoordt dat
uit het interim-rapport van de accountant duidelijk is geworden dat TB niet meer
verplichtingen is aangegaan dan het inkomsten heeft ontvangen. In sportief
opzicht gaat het erg goed. Voor een gedeelte van de kosten is subsidie
aangevraagd. De NBB steunt de stichting bij de start eenmalig met ca.
€ 20.000,-. Voor het overige worden de lasten binnen de BCT-begroting
opgevangen.
De begroting 2004 wordt unaniem goedgekeurd en de vergadering gaat akkoord
met de voorgestelde contributie van € 17,90 voor 2004.
Notulen AV 13-12-2003

-5-

Pauze

5.

Bestuursbeleid
Besluit nieuw bridgedistrict Noord-Holland:
Hr. Trippaers meldt dat de districten schriftelijk zijn geïnformeerd over het nieuwe
bridgedistrict Noord-Holland. Hr. Oldenburger vertelt dat er al jarenlang samenwerking is geweest tussen de districten Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland
Noord. In de najaarsvergadering 2003 van de twee districten is het nieuwe district
´Bridgedistrict Noord-Holland´ opgericht; het nieuwe district telt 6.000 leden.
De AV gaat unaniem akkoord met de oprichting van district Noord-Holland.
Besluitenlijst inzake de fusie tussen de districten Zaanstreek/Waterland en
Noord-Holland Noord.
De Algemene Ledenvergadering van de NBB, bijeen op 13 december 2003
Gelet op
• de ontwerpakte tot oprichting van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid ´Bridgedistrict Noord-Holland´ in januari 2004,
• de goedkeuring door het Bondsbestuur van de statuten van ´Bridgedistrict
Noord-Holland´ en
• de wens van de verenigingen district Zaanstreek/Waterland en district
Noord-Holland Noord om hun activiteiten met ingang van 1 januari 2004 te
beëindigen en in de nieuwe rechtspersoon ´Bridgedistrict Noord-Holland´
samen te brengen en gezamenlijk voort te zetten.
Besluit de ALV:
1. Overeenkomstig artikel 14 van de statuten worden de verenigingen:
• het district Zaanstreek/Waterland gevestigd te Zaanstad, bekend bij
de NBB als district 21, en
• het district Noord-Holland Noord, gevestigd te Alkmaar, bekend bij de
NBB als district 04
met ingang van 1 januari 2004 niet meer aangewezen als district van de
NBB.
2. Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt met ingang van
1 januari 2004 als nieuwe districtsgrens aangewezen de districtsgrens
zoals die voorheen werd gevormd door de districten 21 en 04 tezamen.
3. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bridgedistrict NoordHolland wordt vanaf 1 januari 2004 aangewezen als district van de NBB
met de hierboven bepaalde districtsgrens.
De ALV heeft er voorts van kennisgenomen dat het Bondsbestuur met
ingang van 1 januari 2004 heeft besloten:
• aan bridgedistrict Noord-Holland administratief het nummer 04 toe te
kennen
• overeenkomstig artikel 4 van de statuten de verenigingen die lid zijn op 31
december 2003 van de verenigingen district Zaanstreek/Waterland en
bridgedistrict Noord-Holland Noord, te verplichten vanaf 1 januari 2004 lid
te zijn van bridgedistrict Noord-Holland en de verplichting om lid te zijn
van de districten Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland Noord op te
heffen.
Einde besluit in ALV.
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Mevr. Bronsgeest vertelt over de LOBO: Er zijn 37 deelnemers aan de vernieuwde
docentenopleiding, die wordt gegeven in Ede, Zwolle, Geldrop en Amstelveen. De
bridgedocenten gaan meer vraaggestuurd of leergericht les geven. Het is bij deze
manier van lesgeven van belang dat de docent voortdurend toetst of de beoogde
leerresultaten ook worden bereikt. Er wordt lesgegeven met behulp van een nieuw
didactiekboek voor het bridgeonderwijs.
De deelname aan de toekomstdrives is de laatste jaren teruggelopen en daarom zal
meer aandacht aan de docenten worden gegeven om hen te stimuleren hun pupillen
aan de drives te laten deelnemen.
Bridgebalie: Er zitten nu 44 verenigingen in het traject. Bij vijftien verenigingen
worden al lessen gegeven. Bij twee verenigingen is het traject voltooid. Begin 2004
zal er een bespreking zijn met alle regioconsulenten; er is dan ruimte om ervaringen
uit te wisselen en te leren van elkaar. Vanuit de districten zijn signalen gekomen dat
niet alle regioconsulenten optimaal functioneren. Het bureau is druk bezig met deze
signalen en tracht goede oplossingen te vinden.
CJB: Eind juli heeft weer een jeugdbridgekamp plaatsgevonden, ditmaal in Losser.
Het was een prima kamp en komende zomer gaan we weer op kamp. Het nieuwe
boekje jeugdbridge 2 is in concept klaar. Het wordt in eigen beheer uitgegeven. Er
komt nog een docentenhandleiding bij.
Een werkgroep is bezig met het samenstellen van een handleiding voor de DJC’s,
om deze meer handvatten te geven bij hun werk in de districten.
Het enveloppenbridge dat op de jeugdbridgeclubs wordt gespeeld, een soort
Ruitenboer voor de jeugd, wordt dit seizoen afgesloten met een landelijke finale om
het contact tussen de clubs te verstevigen. Ook dit jaar vinden weer het NK
jeugdparen, jeugdviertallen, het NK Minibridge en het NK scholen plaats, welke
vermeld staan in de wedstrijdkalender. U bent van harte welkom.
Hr. Kroes, Leiden, merkt op dat hij in het verhaal over jeugdclubs aantallen mist.
Mevr. Bronsgeest antwoordt dat er ongeveer 25 jeugdclubs actief zijn in het land.
Hr. Kellenbach, Delft, merkt op dat toekomstdrives niet alleen centraal worden
gehouden in Utrecht, maar ook in het district. De indruk bestaat dat er minder nadruk
wordt gelegd op de drives in de districten dan in Utrecht, maar wellicht zijn regionale
drives aantrekkelijker door b.v. een kortere reistijd. Mevr. Bronsgeest antwoordt dat
regionale toekomstdrives door de districten zelf worden georgani-seerd, met
technische ondersteuning van de NBB. Vaak is het bureau niet op de hoogte van
regionale toekomstdrives.
Hr. Van Daalen merkt op dat binnen district Maasland & Meierij clubs problemen
hebben met de regioconsulent. Eén club al vanaf mei dit jaar. Daarover is in oktober
een brandbrief naar de NBB gezonden. Hij vraagt zich af waarom het zo lang duurt
voordat er een vervanger kan worden gevonden. Mevr. Bronsgeest antwoordt dat op
de brief gisteren via een e-mail is gereageerd. Lange tijd is getracht contact te
krijgen met de betreffende consulent; dat is niet gelukt. Daarom is nu besloten een
andere consulent aan te stellen. Het is de bedoeling dat er a.s. dinsdag contact komt
tussen club en consulent.
Hr. Vaders: StepBridge heeft nu ruim 6.000 leden; er is een enquête gehouden via
e-mail, waarop bijna 3.000 leden hebben gereageerd. De komende maanden
worden de resultaten gepubliceerd in De Stepper. De onderwerpen zullen worden
gebundeld en aan de Bondsraad worden toegezonden.
Commissie Subsidieregeling Districten: Tot nu toe zijn zes aanvragen binnengekomen. De regeling loopt nog een tijd.
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Horeca: de overeenkomst met Spectra loopt 1 maart a.s. af. Er zijn onderhandelingen met nieuwe horeca-exploitanten; de keuze wordt beïnvloed door het feit dat
de NBB de bridgegebondenheid als belangrijk item beschouwt. De dienstverlening
aan de leden zal meer voorop komen te staan dan nu het geval is.
Hr. Schoof: de Weko heeft bij het Becel pro•activ Ruitenboertoernooi voor het eerst
gebruik gemaakt van het ingevoerde ratingsysteem. De 10.000 meesterpuntengrens
is daarbij komen te vervallen. Het blijft een toernooi voor spelers onder het hoofdklasseniveau. De grens die gesteld is, was arbitrair. Hopelijk kunnen nu meer
mensen meedoen aan het Becel pro•activ Ruitenboertoernooi. Het ratingsysteem zal
ook voor meer zaken (b.v. bekerwedstrijden) worden gebruikt over 2 - 3 jaar.
Volgend jaar komt het aangepaste boekje clubcompetities uit; dit zal naar alle
verenigingen worden gestuurd.
Er is een WL-cursus begonnen met 50 deelnemers; de cursus wordt op drie locaties
gegeven; jammer genoeg niet in het noorden.
De Weko is ook bezig de eisen te onderzoeken waaraan een rekenprogramma moet
voldoen.
Hr. Trippaers vertelt namens mevr. Erich over Topbridge en BCT: De Stichting
Topbridge is zeer actief. De dames hebben brons gehaald op het WK. In de
Transnational hebben de heren de 3e plaats gehaald. Volgend weekend vindt het
toernooi om de Channel Trophy (voor de jeugd) plaats in Utrecht.
Hr. Trippaers vertelt dat bij de vergadering van de Europese Liga twee mensen uit
Nederland kandidaat waren voor de functie van bestuurslid; men wilde niet twee
mensen uit Nederland in het bestuur hebben; alleen Marijke Blanken is herkozen.
Bij de verkiezing voor het voorzitterschap van NOC*NSF heeft de NBB Erica
Terpstra voorgedragen en op haar gestemd.
Public Relations: via Dejan Markovic zijn we bezig met penetratie binnen de grijze
verenigingen. De NBB heeft een genereus aanbod voor clubs die nu lid worden van
de NBB, samen met BridgeMate. De korting die de NBB geeft aan nieuwe
verenigingen is hierin verdisconteerd. Het kost de NBB dus niets méér. We
verwachten dat de BridgeMate-actie succesvol is. Getracht wordt op termijn bovengenoemd rekenprogramma zo in te stellen, dat gegevens rechtstreeks van de clubs
via internet naar de NBB kunnen worden gestuurd. Hr. Laurant gaat bij deze
ontwikkeling een grote rol spelen.
Openstaande actiepunten na AV van juni 2003:
• Gedragsregels: in BRIDGE van december is hieraan alle aandacht gegeven. In de
cursus WL zal ook meer aandacht aan gedragsregels worden geschonken. Er
wordt ook gewerkt aan een folder voor afzwaaiende cursisten.
• Gevraagd is om de systeemkaart breder te verspreiden: dit wordt gestimuleerd
door de systeemkaart op grote schaal te verspreiden bij de Lotto-actie en ook bij
het Becel pro•activ Ruitenboertoernooi.
Hr. Mooy, Maasland & Meierij, merkt nog op dat als gedragsregels speerpunt van
beleid zijn geworden, het goed zou zijn als dat onderwerp ook bij de CLA- en CLBcursus meer aandacht zou kunnen krijgen. Hr. Trippaers zegt toe dat deze
opmerking wordt meegenomen.
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6.

Benoemingen Bondsbestuur

7.

Vaststellen plaats en datum bondsdagen 2004

Het CV van hr. Laurant is aan iedereen toegestuurd. Hij heeft zijn sporen verdiend in
de IT-wereld en ook in bridge. Wij zijn verheugd dat hij zitting wil nemen in het
bondsbestuur, met PR als speerpunt. De vergadering gaat unaniem akkoord met de
benoeming van hr. Laurant als lid van het Bondsbestuur.

De bondsdagen 2004 zullen plaatsvinden in parkhotel De Branding te Doorwerth
op 4, 5 en 6 juni. Hr. Spruit overhandigt elk district een uitnodiging en inschrijfformulier en hij vraagt om tijdig in te schrijven en te betalen i.v.m. aan te gane
verplichtingen.
Hr. Cornet, Kennemerland, stelt een fonds ter beschikking voor aanschaf van een
nieuwe bokaal, waarvoor hr. Spruit de naam mag bedenken.
Hr. Scholte vraagt zich af of in het vervolg de bondsdagen kunnen worden
verschoven naar eind mei. Deze opmerking wordt meegenomen.
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Rondvraag
Hr. Verhagen, BF Regio Amsterdam, heeft veel waardering voor het werk van het
Bondsbestuur, met name voor de penningmeester.
• Het vervroegen van de bondsdagen levert problemen op i.v.m. de afsluiting van
het verenigingsjaar van het district.
• Er zou moeten worden gekeken naar de MP-waardering. Hierin kan stimulering
voor wedstrijdspelers zitten.
• Er heeft discussie plaatsgevonden over aankondigingen van evenementen in
BRIDGE. In het laatste bondsnieuws stonden regels waaraan plaatsing is
gebonden. Toch is er een evenement aangekondigd in bondsnieuws, dat niet is
goedgekeurd door district Amsterdam. Hier zou sprake zijn van gewoonterecht;
het betreft een privé-persoon die het evenement organiseert. Regels zijn er om
te handhaven.
• M.b.t. tafelmanieren in BRIDGE vraagt hij zich af of er een plan aan ten grondslag
ligt of dat het een eenmalige actie is. De problemen worden veroorzaakt door
mensen die nu spelen, veranderingen in de opleiding hebben hierop geen effect.
Hr. Trippaers zegt toe het vervroegen van de bondsdagen te bestuderen. De vraag
over de MP-waardering wordt doorgeven aan de Commissie MP. Ook bij de rating
wordt daarnaar gekeken. M.b.t. het aanmelden van evenementen in BRIDGE: ook dit
wordt nagegaan. T.a.v. tafelmanieren merkt hij op dat er wordt onderzocht hoe dit
onderwerp planmatig kan worden behandeld.
Hr. Verbeek, ’s-Gravenhage e.o., vraagt aandacht te besteden aan wel toegestane,
maar zeldzame systemen. Deze vraag wordt bij de Weko gelegd.
Mevr. Schrader, Rotterdam, merkt op dat in de ALV van het district een vraag kwam
over het aan- en afmelden van leden. Als aan- en afmelden in een keer gebeurt,
worden nieuwe leden aan het begin van de maand ingeschreven en oude leden
worden pas aan het einde van de maand afgemeld. Waarom gebeurt dit niet op
hetzelfde tijdstip? Nieuwe leden lijken voor te gaan op af te melden leden.
Hr. Van der Scheer antwoordt dat op het bureau voorrang wordt gegeven aan het
registreren van nieuwe leden (i.v.m. toezending van BRIDGE). Na de verzending van
BRIDGE worden de afmeldingen verwerkt.
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Hr. Cornet, Kennemerland:
• heeft begrepen dat er een nieuwe voorzitter komt in het nieuwe district NoordHolland. Het lijkt hem gepast om van de twee voormalige voorzitters,
Oldenburger en Sam, tijdens de bondsdagen afscheid te nemen.
• Het is goed om na te denken over fusies, maar span of control is belangrijk.
Gestreefd moet ook worden naar grotere verenigingen die op meer avonden
spelen. De naam bridgedistrict Noord-Holland lag moeilijk in district
Kennemerland.
• Op pag. 18 van de begroting worden commissies genoemd die niet meer actief
zijn (b.v. Commissie Competitiedeelname bestaat al een paar jaar niet meer); dit
moet worden gecorrigeerd.
• Hij onderstreept dat meetbare producten en doelen zeer belangrijk zijn. Zorg
daarbij is dat het aantal leden iets afneemt en dat het aantal jeugdleden nog
meer afneemt. Er zijn ook veel zorgen over de regioconsulent, die niet altijd
voldoet aan de verwachtingen.
Hr. Salet, Nijmegen, merkt op dat de activiteiten van Dejan Markovic in de districtsALV gepromoot zijn. Bestaande clubs vinden het echter een onbehoorlijke
bevoordeling van clubs die nu lid worden. Zou er ook iets voor bestaande clubs
kunnen worden gedaan?
Hr. Trippaers antwoordt dat er volop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het
pakket; er kunnen nu geen toezeggingen worden gedaan, maar er wordt nagedacht
om voor bestaande verenigingen iets te kunnen realiseren.
Hr. Sam, Zaanstreek/Waterland, bedankt het Bondsbestuur voor al het werk dat het
verricht.
Hr. Kellenbach, Delft, geeft het Bondsbestuur in overweging om voor het registreren
van meesterpunten geen kosten in rekening te brengen als de opbrengsten van een
drive voor een charitatief doel zijn.
Hr. Trippaers antwoordt dat hierover zal worden nagedacht.
Hr. Kerkhoven, Twente, heeft bij de B-accommodatie geprobeerd in het beleidsplan
iets te vinden over het accommodatiebeleid. Daar is niet veel over bekend. De
beslissing over de B-locatie Amsterdam is een voldongen feit, waaraan niet meer
valt te tornen. Bij beleidsrealisering van de regioconsulent is een soortgelijk effect te
bespeuren geweest, waarbij snel een activiteit is ontwikkeld, maar minder goede
resultaten zijn geboekt. Hij vraagt het Bondsbestuur om, als zich in de toekomst
financieringsmogelijkheden voordoen om gewenst beleid te realiseren, deze eerst te
bespreken in de ALV, alvorens tot uitvoering over te gaan.
Twee verenigingen binnen district Twente overwegen om de bond te verlaten; zij
hebben net Bridgemate aangeschaft en vinden het initiatief van de Bridgemateaanbieding naar leden toe een ongewenste vorm. Het is van belang aan deze
signalen aandacht te geven.
Hr. Van der Scheer merkt op dat de NBB beschikt over een accommodatiespreidingsplan. Dit plan kan aan de districten worden toegezonden. De regelgeving
in Den Haag verandert echter zeer snel. Als er ergens anders een kans is, werkt de
NBB, indien mogelijk, graag mee. Het Rijk beperkt de mogelijkheden echter enorm.
Er zijn nu aantoonbare topsportactiviteiten nodig.
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Hr. Trippaers zegt dat m.b.t. de regioconsulent de aanloop niet vlekkeloos is
verlopen. Hopelijk zijn de opstartproblemen nu achter de rug.
Hr. Mol, West-Brabant, heeft het probleem dat de externe competities, viertallen en
paren, teruglopen. Een van de redenen is de grootte van het district. Hij adviseert
het Bondsbestuur om bij de districten te inventariseren wat er aan ideeën leeft om de
competities in stand te houden c.q. uit te breiden. Een goed denksportcentrum kan
binnen een district een grote rol spelen. Dat heeft district West-Brabant niet. Het is
onmogelijk de financiële exploitatie rond te krijgen. Hij houdt zich aanbevolen voor
goede adviezen.
Hr. Trippaers merkt op dat de Commissie Competitiedeelname zich over dit
probleem heeft gebogen. Er zijn roadshows gehouden in het land. Er komt een
boekje: hoe drives leuker te maken. Het blijft moeilijk.
Hr. Vaders merkt nog op t.a.v. B-locaties dat de NBB graag blijft meedenken. Waar
subsidiemogelijkheden zijn, zal de NBB zeker meewerken. Toch moet het mogelijk
zijn om zonder subsidie op plaatsen denksportcentra van de grond te krijgen.
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Sluiting
Hr. Trippaers dankt de heren Oldenburger en Sam voor de unieke wijze waarop ze
twee districten bij elkaar hebben gebracht.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging
aan de aanwezigen voor hun positieve en constructieve inbreng.

Utrecht, januari 2004
AvE

Notulen AV 13-12-2003

-11-

