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Ad 1 Opening.
Voorzitter Trippaers heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder het erelid dhr. T. Kooijman,
de leden van verdienste mw. B.H. van Dijk-Hage en de heren F. Appels, J.F. Hubeek, R.A.J.
Ruijg, A. van de Peppel, de vertegenwoordiger van de Financiële Commissie dhr. R.A.P.J.
Schulze, alsmede de medewerkers van het bondsbureau de dames N.A. de Boer (Nancy) en
M.J.C. Chorus (Marjo), de heren A.M.Th. Cosijn (Ad), J. van der Kam (Just) en B. ter Wal (Bert).
Tevens verontschuldigt hij de bondspenningmeester, de heer P. Zwart. Bij zijn aantreden als lid
van het bondsbestuur was al bekend dat hij voor deze vergadering verhinderd zou zijn.
De voorzitter verontschuldigt zich voor zijn afwezigheid tijdens de officiële opening en het diner
vanavond maar gezondheidsredenen nopen hem hiertoe.
Ad 2 Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
Ad 3 Notulen najaarsvergadering 16-12-2006.
Tekstuele opmerkingen:
Dhr. Verhagen (BF Regio Amsterdam): p7: halverwege de pagina.
Dhr. Verhagen mist de discussie die heeft plaats gevonden in de Bondsraad en de AV voor wat
betreft de bedenkingen die zijn gemaakt over de oprichting van de Topbridge BV. Desgevraagd
heeft hij geen tekstvoorstel maar wil verwijzen naar de indertijd opgenomen geluidsbanden.
Naar aanleiding van de notulen:
Mw. Bronsgeest: een reactie op de vraag van dhr. Salet (Nijmegen) over de zogenaamde grijze
leraren voor de begeleiding van Startersbridge. Door de NBB wordt geen formele deskundigheid
verlangd van de begeleiders voor Startersbridge. De clubs zijn vrij om begeleiders aan te stellen
die zij geschikt achten.
Dhr. Trippaers: n.a.v. een vraag van dhr. Ruijgrok over een financieel vragenuurtje bij de
najaarsvergadering: In een vragenuurtje kunnen (detail)vragen worden gesteld naar aanleiding
van de financiële rapportage over het afgelopen jaar die niet in de plenaire vergadering
behandeld behoeven te worden. In de najaarsvergadering wordt de begroting behandeld en
vragen hierover gaan niet alleen de penningmeester aan. Vragen hierover kunnen in de
algemene vergadering worden gesteld. Er komt dus geen vragenuurtje voorafgaand aan de
najaarsvergadering.
Dhr. Te Velde (Kennemerland): vraagt of er zekerheid is dat de bondspenningmeester het
volgende jaar aanwezig is tijdens het vragenuurtje, oftewel iemand die financieel deskundig is?
De voorzitter antwoordt dat de vervangers net zo op de hoogte zijn van de financiële zaken als
de bondspenningmeester. De bondspenningmeester zal de volgende keer zeker aanwezig zijn
tijdens het vragenuurtje.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, met uitzondering van de gevraagde aanvulling in
de paragraaf over topbridge.
Ad 4 Jaarverslag van de secretaris 2006.
Dhr. Huntjens (Leiden): waarom het jaarverslag in deze vorm, met verslagen van alle districten,
continueren? Het is voor alle districten een lastige bezigheid om twee jaarverslagen te maken
die, qua verslagperiode, niet altijd parallel lopen. Kan er niet worden geput uit de jaarverslagen
van de districten? Het bestuur zal zich over deze vraag nader beraden en hier later op
terugkomen.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
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Ad 5 Verslag van de Financiële Commissie.
Dhr. Schulze presenteert voor de laatste keer als voorzitter het verslag van de Financiële
Commissie.
De volgende zaken springen eruit:
o het betrekken van het nieuwe gebouw en de speciale financiële structuur daaromheen,
mogelijk geworden door de lucratieve verkoop van het oude pand.
o het wegvallen van de VWS subsidie met alle rumoer daaromheen en de uiteindelijke
meevaller door de compensatie vanuit de Lotto-opbrengsten.
Een aantal zaken hebben constante aandacht:
o de stagnatie van het ledenaantal.
o de dienstverlening aan de leden.
o de exploitatie van de horeca van NDC Den Hommel.
o de activiteiten op het gebied van topbridge.
De Financiële Commissie heeft voornamelijk gelet op:
o de duidelijkheid, de transparantie en de leesbaarheid van de begrotingen en de
jaarrekeningen, opdat er achteraf geen sprake van verrassingen zouden zijn.
o de Administratieve Organisatie en Interne Controle, soms tot vervelens toe. De mogelijkheid
van “lijken in de kast” wilde de Financiële Commissie tot een minimum beperken.
o de continuïteit van het beleid met name als er een financieel component bij was.
Er is:
o een financieel gezonde bond met de nodige reserves.
o een bureau van beperkte omvang.
o een, vergeleken bij andere bonden, acceptabel dienstenpakket.
o jaarlijks de mogelijkheid om wat nieuwe dingen te doen zoals het opzetten van het NBBRekenprogramma.
De Financiële Commissie is te spreken over de ontwikkelingen en de gang van zaken. In het
afgelopen jaar is met name extra aandacht besteed aan:
o de ontwikkelingen rond de subsidies.
o de exploitatie van het zalencentrum.
o het moeizame proces van werven van nieuwe verenigingen.
o de ontwikkelingen rond topbridge.
De Financiële Commissie stemt volledig in met de jaarrekening.
Dhr. Schulze dankt iedereen voor het vertrouwen gedurende zes jaren.
De voorzitter dankt dhr. Schulze voor de manier waarop hij de afgelopen jaren invulling heeft
gegeven aan het voorzitterschap van de Financiële Commissie en voor de bijzonder prettige
samenwerking.
De voorzitter dankt vervolgens dhr. Jedema die ook uit de Financiële Commissie treedt.
Ad 6 Jaarverslag van de penningmester 2006.
De voorzitter laat weten dat voor de vergadering wederom het traditionele vragenuurtje heeft
plaatsgevonden waar de detailvragen behandeld zijn door Dhr. Vaders, bijgestaan door het hoofd
Financiële Administratie dhr. Ter Wal, en de bondsdirecteur dhr. Van der Scheer. Uit het
vragenuurtje zijn twee vragen gekomen die Dhr. Westland (Gooi & Ommeland) toelicht namens
de aanwezigen op het vragenuurtje: de eerste vraag gaat over een lening aan Bridgepoint BV
van € 30.000 die is opgeboekt en afgeboekt en niet meer op de balans van 2006 voorkomt.
Dhr. Vaders: gelet op de doorstart die met het management van Bridgepoint is overeengekomen
en de daarbij behorende financiële herstructurering, is –in overleg met de accountant- gekozen
voor het voorzichtigheidsbeginsel door de lening aan Bridgepoint, die pas over enige jaren
opeisbaar is, meteen te verwerken nu er geen betaalzekerheid is. De NBB loopt dan op dit punt
voor de toekomst geen risico. Dit is overigens geen signaal aan Bridgepoint over de
verschuldigdheid. Met de accountant zal nog worden besproken of de verwerking in de
jaarrekening voldoet aan de eisen.
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De tweede vraag gaat over de verminderde opbrengst van huur van € 79.000 naar € 50.000.
Dhr. Vaders: ook dit gaat specifiek over de relatie met Bridgepoint. In 2006 heeft de NBB grote
problemen met Bridgepoint gehad. Rond de jaarwisseling is een doorstart gemaakt. In dat kader
heeft een financiële herstructurering plaatsgevonden waarbij een deel van de huur is
kwijtgescholden en is besloten tot een doorstart. Daarom is de huuropbrengst lager dan begroot.
Onder dankzegging aan de administrateur wordt het financiële jaarverslag 2006 goedgekeurd.
De voorzitter geeft een vooruitblik op de contributie-ontwikkeling voor de komende jaren. Het
Bondsbestuur heeft de intentie uitgesproken de komende drie jaar de contributie te fixeren op het
niveau van € 20 per gewoon lid. Bij deze inzet is meegewogen dat het lidmaatschapsexperiment
niet zal worden uitgerold (zie agendapunt 7). Uiteraard hangt het van vele omstandigheden af of
deze intentie hard kan worden gemaakt. Dit zal jaarlijks worden bekeken.
Als vervolg op voorstellen uit de Bondsraad besluit de Algemene Vergadering op voordracht van
het Bondsbestuur een tijdelijke commissie ‘districtsfinanciën’ in het leven te roepen die bestaat uit
de heren Wieb Brouwer (voorzitter), Ton van den Hil, Chris Lambregts en Pim Vaders.
Achtergrond is de beëindiging/uitputting van het districtenfonds en het gebrek aan inzicht in de
doelmatigheid van de retributies. De commissie gaat voorstellen ontwikkelen over de vraag hoe
in de toekomst om te gaan met de financiering van de districten en de retributie.
Dhr. Vaders doet een oproep. De commissie wil graag van alle districten, per e-mail, de financiële
verantwoording ontvangen zoals die is afgelegd in de districtsvergadering om een inzicht te
krijgen in hoe de financiële structuur bij de districten is.
Dhr. Trippaers meldt dat recent is gebleken dat het voor de NBB steeds moeilijker wordt om
advertenties voor BRIDGE binnen te halen. De opbrengst aan advertenties loopt sterk achter bij
de planning/begroting. Het bondsbestuur heeft de intentie om de contributie te bevriezen tot
2010. Indien echter de advertentie-inkomsten de komende jaren structureel achterblijven, zal dit
consequenties hebben. Op de korte termijn zal een mogelijk tekort ten laste komen van de
algemene reserves. Deze mededeling is geen oproep voor het werven van advertenties maar
slechts bedoeld om iedereen op de hoogte te stellen van de gang van zaken.
Dhr. Salet (Nijmegen): is het mogelijk om iets aan de kosten te doen, als de inkomsten
teruglopen?
Dhr. Van der Scheer: de kosten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Zo is recent besloten
om met een andere, goedkopere verspreider/bezorger (Sandd) in zee te gaan. Het is een continu
gevecht om de kosten laag te houden. Op dit punt zijn geen wonderen te verwachten.
Dhr. Van den Hil (Zeeland): de NBB heeft een zeer druk bezochte website. Het lijkt me mogelijk
om daar extra inkomsten uit te genereren.
Dhr. Trippaers: wij zullen dat proberen.
Dhr. Sam (Bridgedistrict Noord Holland): bij het blad worden vaak folders gevoegd. Is het
mogelijk dat leden die hier geen prijs op stellen, nee kunnen zeggen tegen dit soort folders?
Dhr. Van der Scheer: er zijn twee dingen. Ten eerste: BRIDGE verkoopt advertenties die in het
blad worden gepubliceerd of inserts die worden meegestuurd: alle leden ontvangen deze
informatie. De inkomsten komen ten goede aan de NBB. Hierover kan je niet individueel
beslissen.
Daarnaast worden adressen van leden eenmalig verhuurd voor direct marketing. Als lid van de
NBB is het mogelijk de toezending van dit soort reclame te blokkeren door bij de NBB te melden
dat je geen mailing wilt ontvangen. Dit is ook in het privacyreglement geregeld.
Ad 7 Bestuursbeleid.
De voorzitter geeft aan dat vier punten zullen worden behandeld. De beëindiging van het
experimenteel lidmaatschap, een presentatie over de focus van de NBB-dienstverlening door dhr.
Van der Scheer, Topbridge door dhr. Westra en Jeugdbeleid door mw. Bronsgeest.
Beëindiging van het experimenteel lidmaatschap
Dhr. Lambert (Utrecht): er is begrip, maar ook grote teleurstelling binnen het district voor het
moeten beëindigen van het experiment, ondanks alle inspanningen. Uit de motivering voor dit
besluit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat het voortbestaan van BRIDGE in de
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huidige vorm prevaleert boven de sterke groei van het aantal leden. Met het uitrollen van het
experimentele lidmaatschap naar de andere verenigingen toe zou de bodem onder BRIDGE
worden weggehaald. Optimale toegevoegde waarde dient een speerpunt te blijven binnen de
NBB. Het is evenwel uiterst zinvol te blijven zoeken naar alternatieven: hoe de producten, goede
diensten, van de NBB kunnen worden vermarkt, zonder afbreuk te doen aan het
solidariteitsbeginsel.
Uit Utrecht komt het voorstel nog eens goed te kijken hoe dit aan te pakken en ook gebruik te
maken van de expertise onder leden in de clubs. Nu overheerst het gevoel dat het veld minder is
betrokken bij het beleid en de uitvoering van het experimenteel lidmaatschap. Er is geen bezwaar
tegen het beëindigen van het experimenteel lidmaatschap maar het voorstel is een commissie te
benoemen die alles nog eens nauwkeurig gaat bestuderen.
Dhr. Trippaers: wij zullen naar deze mogelijkheid kijken.
Dhr. Huntjens (Leiden): behelst het besluit tot beëindiging van het experimenteel lidmaatschap
ook het voorstel tot de nieuwe entreekorting?
Dhr. Trippaers: ja.
Dhr. Huntjens: Leiden ziet liever een glijdende schaal om lid te worden van de NBB over het
gehele servicepakket. Het eerste jaar een minipakket tegen een miniprijs, het tweede jaar
uitbreiding van het pakket en verhoging van de prijs, en het derde jaar een volledig lidmaatschap
voor de volle contributie.
Dhr. Van der Scheer: Twee punten van commentaar. Dit voorstel betekent een aanzienlijke
administratieve last, vanwege de diverse pakketten voor verschillende verenigingen die moeten
worden bediend gedurende meerdere jaren. Vanuit kostenbesparend oogpunt is dit geen goed
voorstel.
Daarnaast is er ook een inhoudelijk bezwaar. Bij het verleiden van een club om lid te worden van
de NBB, heb je meer kans als een kandidaat direct het totale pakket krijgt aangeboden dan
stapsgewijs.
Dhr. Te Velde (Kennemerland): een totaalpakket is meer overtuigend maar waarom over drie jaar
de korting spreiden? Geef het eerste jaar 50% korting en laat het tweede jaar 100% betalen.
Dhr. Verhagen (Bridgedistrict Amsterdam): als voorzitter van de Bondsraad wijst hij erop dat de in
de Bondsraad gevoerde discussie niet in de plaats komt van de besluitvorming in de AV. In de
Bondsraad wordt gesproken ‘à titre personel’ en in de AV namens de districten. Verwar deze
twee dingen niet.
Bij het voorstel van Leiden is de redenering door de directeur van het Bondsbureau bezien vanuit
de organisatie en het standpunt van dhr. Te Velde is gezien vanuit de vereniging. Onmogelijk om
uit te maken voor wie gekozen moet worden.
Dhr. Huntjens (Leiden): is gevoelig voor de argumenten van de directeur en wijzigt zijn eerder
gedane voorstel in 60%/30%/0% korting.
Dhr. Brouwer (IJsselstreek): er ligt een voorstel aan de experimentele verenigingen en daar kan
onmogelijk van worden afgeweken.
Dhr. Trippaers: het voorstel van Leiden heeft betrekking op nieuwe clubs en niet op de huidige
experimentele verenigingen.
De voorstellen die er liggen zijn:
1. Voorstel 1: van het Bondsbestuur 60%/40%/20% en het vierde jaar het volle bedrag.
2. Voorstel 2: van Leiden niet in drie jaar maar in twee jaar 60%/30%.
3. Voorstel 3: van Kennemerland in het eerste jaar 50% vervolgens 0%.
Dhr. Laurant: het voorstel van het Bondsbestuur is terdege onderzocht. De ervaringen van onze
accountmanager van anderhalf jaar zijn in het voorstel meegenomen. Zijn oordeel is dat de NBB
de meeste kans heeft om verenigingen lid te maken van de NBB met het eerste voorstel.
Dhr. Salet (Nijmegen): stelt voor om het onderbouwde voorstel van het Bondsbestuur te
aanvaarden.
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De stemming levert de volgende uitslag op: het voorstel 1 krijgt 19 stemmen, de voorstellen 2 en
3 krijgen 3 stemmen en er zijn 2 onthoudingen, waarmee het voorstel van het Bondsbestuur is
aangenomen.
Het experimentele lidmaatschap is officieel beëindigd.
Focus van de NBB-dienstverlening
Aan de hand van een powerpoint presentatie geeft Dhr. Van der Scheer weer wat er gebeurd is
na het ‘strategisch marketing project’ eind 2005. Daarin werd geconstateerd dat de NBB naar
binnen gericht was en dat er meer focus moest komen te liggen op de dienstverlening naar de
clubs en het zichtbaar maken van dienstverlening. Op deze manier komt er een beter
onderscheid in de markt tussen wel en niet aangesloten clubs.
De activiteiten rondom het experimentele lidmaatschap zijn hiervoor besproken. Een belangrijke
les is geweest dat de kwaliteit van dienstverlening de sleutel tot succes is. Een goedkoop,
uitgekleed lidmaatschap lijkt niet te werken. Daarom is de nieuwe entree-korting een goede
opvolger: de club krijgt toegang tot alle diensten.
De dienstverlening aan de clubs is gegroeid. 1) De activiteiten rondom startersbridge zijn breed
bekend en slaan erg aan. Clubs die leden willen werven, krijgen nu echt mogelijkheden. Er is een
duidelijke toename in de activiteiten. 2) Het NBB-Rekenprogramma is geïntroduceerd en ook 3)
de NBB-Portal. Hierdoor is zowel de dienstverlening aan de clubs als het profiel van de NBB op
de club belangrijk verbeterd. Een belangrijke vervolgstap is de recente introductie van ‘MijnNBB’.
Dit is het sluitstuk in de structuur van de digitale dienstverlening. Door een gedecentraliseerde
(Internet) maar wel uniforme data-invoer kunnen alle webapplicaties van de NBB met elkaar
worden verbonden. De administratieve last van de vereniging kan hierdoor belangrijk lager
worden en het geeft veel mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening.
De ‘motor’ achter deze ontwikkelingen is allang niet meer op het bondsbureau te vinden. De ruim
50 GB aan data, de 120.000+ pageviews per week worden extern beheerd bij datadienstverleners. De NBB loopt bij de sportbonden voorop in elektronische dienstverlening.
Topbridge
De voorzitter onderbreekt het agendapunt alvorens Berry Westra een presentatie geeft over
Topbridge.
o Vanaf 1986 tot 1993 heeft Westra Nederland en de NBB als speler op een bijzondere manier
vertegenwoordigd. Hij heeft twee wereldtitels op zijn naam staan en talloze andere goede
resultaten.
o Hij is de auteur van de serie leerboekjes ‘Leer bridge met Berry’. Deze uitermate succesvolle
boekjes worden nu door ongeveer 75% van de bridgedocenten gebruikt. Hij heeft één van
zijn boekjes aangepast, zodat het nu bij Startersbridge gebruikt kan worden.
o Hij is lid van het succesvolle Jack-team, heeft deel uitgemaakt van de WEKO en is lid van de
Protestcommissie, en heeft zijn bijdrage geleverd tijdens de jubileumbijeenkomsten voor het
75-jarig jubileum van de NBB.
Vanwege de twee wereldkampioenschappen, zijn hele oeuvre aan publicaties over bridge, zijn
bereidheid om de NBB altijd van dienst te zijn en zijn prettige en positieve persoonlijkheid heeft
het Bondsbestuur aan de Algemene Vergadering voorgesteld Berry te benoemen tot Erelid van
de NBB.
De Algemene Vergadering stemt unaniem met dit voorstel in.
Na het opspelden van de onderscheiding presenteert Berry alsnog zijn verhaal over Topbridge.
Een korte impressie van zijn presentatie.
Topsportbeleid is noodzakelijk voor internationale resultaten en Topsport dient breed te worden
gedragen. Hij benadrukt het belang van trainingsactiviteiten van team Oranje voor het behalen
van goede resultaten op internationale toernooien.
De geschiedenis heeft uitgewezen dat investering goede resultaten oplevert.
1. Tijdens het eerste grote toernooi in Nederland, de Olympiade te Valkenburg in 1980, heeft
het aantrekken van Benito Garozzo als trainer geresulteerd in een derde plaats voor de
heren, en ook de dames stootten daardoor naar de wereldtop door.
2. Eind jaren 80 begin jaren 90 werd een tweede serieuze poging ondernomen om de wereldtop
te bereiken. Dat resulteerde bij de Olympiade in 1992 in een bronzen medaille en in 1993 in
een Wereldkampioenschap voor het Open Team.
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3. De derde poging, in 2003, leverde voor Team Oranje een tweede plaats op tijdens de
Olympiade, en de titel bij het Open Europese Kampioenschap.
De lijn is duidelijk: als er niets wordt gedaan dan zakt Nederland naar de internationale
middenmoot en bij investeringen kan Nederland bij de wereldtop behoren. Hij besluit met een
knipoog met de toezegging dat wij, team Oranje, in Sjanghai wereldkampioen worden.
Jeugdbeleid
De afgelopen tijd is de Commissie Jeugdbridge druk bezig geweest met het opstellen van een
nieuw jeugdbeleidsplan.
Nu alle materialen en opleidingen voor de jeugd voltooid zijn, wil de CJB drie knelpunten veel
aandacht gaan geven. Het betreft de doorstroming van jeugdige spelers van minibridge naar
jeugdbridge en naar bestaande verenigingen, het werven van goed kader dat zich langere tijd wil
inzetten voor het jeugdbridge, en de continuïteit in plaatselijke jeugdbridgeactiviteiten.
Voor deze zaken zijn veel vrijwilligers nodig en het vinden van goede vrijwilligers is een groot
knelpunt.
Roel Krol is bereid gevonden vrijwillig en onbetaald ondersteuning te bieden bij het aantrekken
van vrijwilligers en het op poten zetten van jeugdbeleid in de districten. Hij heeft hier ervaring
mee in zijn eigen district en kan daarmee voor elk district van grote waarde zijn. Hij is ruim 15 jaar
bezig met jeugdbridge in Dronten en kent de knelpunten en valkuilen die met jeugdbridge
samenhangen. Bovendien heeft hij veel ervaring in het werken met vrijwilligers en een breed
netwerk in bridgend Nederland. Als districten op het gebied van jeugd iets willen, neem dan
vooral contact met hem op. Zijn telefoonnummer is bekend bij mw. Bronsgeest en bij Marie José
de Bruïne op het bondsbureau.
Als de districten de jeugdactiviteiten niet ondersteunen, kan het jeugdbeleid van de NBB nooit
succesvol zijn. Het moet gedragen worden door de mensen in het land en ondersteund door het
bureau en niet andersom, zoals nu helaas vaak het geval is. Deze zienswijze zal ook bij de
subsidiëring van de cursussen via het jeugdplan tot uiting komen.
Mw. Bronsgeest gaat vervolgens over tot de uitreiking van de ‘Touwtrekker’, een onderscheiding
voor iemand die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van Jeugdbridge. Dhr. J. Ogier uit het
organiserende district ontvangt deze onderscheiding vanwege zijn zeer grote inzet, met name
voor Minibridge.
Ad 8. Benoemingen.
Bondsbestuur
Aftredend als bestuurslid zijn de dames H.C. Bronsgeest-Schoute en M. Erich-van Mechelen.
Beide dames aanvaarden een herbenoeming. Er zijn geen tegenkandidaten. Beiden worden bij
acclamatie herbenoemd. Mw. Bronsgeest wordt herbenoemd voor een periode van één jaar en
mw. Erich voor een volle periode. Dit conform de regels van ‘goed sportbestuur’, waarin wordt
geadviseerd niet langer dan een maximale periode van negen jaar deel uit te maken van een
bestuur.
Dhr. P(aul).A.M. Michielsen is kandidaat om als extra lid toe te treden tot het Bondsbestuur. Er is
geen tegenkandidaat. Dhr. Michielsen wordt bij acclamatie gekozen als lid van het Bondsbestuur.
Hij zal de portefeuille van sponsorwerving en pr onder zijn hoede nemen.
Dhr. Michielsen doet een oproep aan alle districten om mee te helpen bij het vullen van de door
hem geambieerde database waarin de belangrijke bridgerelaties worden bijeengebracht. Kent u
burgemeesters, bedrijfsdirecteuren en andere decisionmakers die kunnen bridgen, wilt u dit dan
aan hem bekend maken.
Financiële Commissie
Periodiek aftredend en reglementair niet herkiesbaar zijn de heren R.A.P.J. Schulze en R.
Jedema.
Het Bondsbestuur draagt de heren T. Creemers en A.G. Hooijmaijers voor als kandidaten voor de
twee vacatures. Dhr. Hooijmaijers is kandidaat na overleg met de Bondsraad. Er zijn geen
tegenkandidaten, zodat beide heren bij acclamatie worden benoemd.
Commissie van Beroep
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn de dames G.J. van der Spek en P. Kaas en
dhr. C. Varkevisser. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat allen bij acclamatie zijn herbenoemd.

Notulen AV 02-06-2007

7

Ad 9 Wijziging Reglement CvB.
Zonder op- of aanmerkingen worden de voorgestelde wijzigingen aangenomen.
Ad 10 Vaststellen datum en plaats najaarsvergadering.
Deze vergadering gaat hoofdzakelijk over de begroting en zal worden gehouden op zaterdag
8 december 2007 in het NDC Den Hommel te Utrecht.
Ad 11 Rondvraag. (Antwoorden Bondsbestuur meteen achter de vraag)
Dhr. Verhagen (BF Regio Amsterdam): vraagt wat de situatie is rondom artikel 75B van de
spelregels en informatie over de gang van zaken bij de laatste bekerfinales.
75B
Dhr. Vaders: er is een conflict tussen de WEKO en PK over de toepassing van artikel 75, en dat
is iets anders dan het wijzigen van het artikel. Op verzoek van beide commissies is hij als
onafhankelijk voorzitter gevraagd het conflict tussen beide partijen te beslechten. De PK komt
met een voorstel om een aantal zaken rondom een kennelijke vergissing zo op te lossen dat
vooral ook het plezier van de modale bridger in stand blijft. Alles wordt in het werk gesteld om dit
probleem voor aanvang van het nieuwe seizoen uit de wereld te helpen.
Bekerfinales
Dhr. Schoof: de hele gang van zaken bij de Hoofdklasse- en de Elffersbekerfinale was de NBB
onwaardig. De fouten hadden betrekking op teams die niet in de goede lijn zaten, uitslagen die
niet konden worden vergeleken en teams die in de veronderstelling waren dat zij achter stonden
en voor bleken te staan. Dit laatste omdat zij naar de verkeerde uitslag stonden te kijken. Op
maandag zijn onmiddellijk excuses aangeboden aan de betreffende verenigingen. Effectief heeft
DBC protest aangetekend tegen de uitslag en BCO wil op deze manier de Hoofdklassebeker niet
winnen. Die wedstrijd zal worden overgespeeld.
Bij de Elffersbeker blijft de uitslag gehandhaafd, aangezien geen van de partijen zich benadeeld
voelde en beide verenigingen geen protest hebben ingediend.
Dhr. Sam (Bridgedistrict Noord Holland): is van mening dat de website van de NBB een oubollige
indruk maakt ten opzichte van MijnNBB. De website is zeker aan vernieuwing toe en hij ziet dan
tevens graag op de homepage een knop toegevoegd hoe lid te worden van de NBB. Nu zoeken
verenigingen die belangstelling hebben, tevergeefs naar deze informatie.
- Kan worden onderzocht of het mogelijk is om voor leden die geen een e-mailadres hebben,
gebruik gemaakt kan worden van het bondsnummer@bridge.nl, zodat elk lid gebruik kan maken
van de provider van de NBB.
- Kan de website eens kritisch worden bekeken. Er staat veel dubbele informatie op de site.
Dhr. Van der Scheer: de constatering dat de website verouderd is, is terecht. De gedane
suggesties worden meegenomen bij de voorbereiding voor de aanpassing van de site.
Dhr. Sam: Vallen de e-mailadressen, die zijn opgevraagd voor het wachtwoord, onder de
privacywet en worden deze adressen ook gebruikt voor verkoop.
Dhr. Van der Scheer: deze adressen zullen op geen enkele manier worden gebruikt voor verhuur
of commerciële doeleinden.
Dhr. Te Velde (Kennemerland): vraagt naar het meningsverschil tussen de WEKO en de PK over
artikel 75 in de spelregels. Hoe denkt het bestuur dit op te lossen, op welke termijn en wordt de
Commissie van Beroep hierbij betrokken.
Naar aanleiding van het eerder gegeven antwoord: dit geschil speelt al veel langer en is nog
nooit opgelost. Hoe pakt het bestuur dit aan als er geen oplossing komt. De PK is een
onafhankelijke commissie en alleen verantwoording schuldig aan het Bondsbestuur. Grijpt het
Bondsbestuur in als er geen oplossing is vóór 10 september.
Dhr. Trippaers: geeft de toezegging dat deze kwestie is opgelost voor aanvang van het nieuwe
seizoen, zonodig door ingrijpen van het Bondsbestuur.
Dhr. Van Daalen (Maasland & Meierij): deelt mede dat dit zijn laatste vergadering is aangezien hij
aftredend is als voorzitter. Hij dankt iedereen voor de samenwerking, en speciaal het
bondsbestuur en bondsbureau voor de vele hulp die er is geboden, vooral in netelige kwesties.
Gedurende zijn zes jaar als voorzitter is de dienstverlening naar de clubs en specifiek naar de
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leden toe verbeterd en heeft de NBB op dit terrein veel gepresteerd. Dit is zeker een compliment
waard.
- Klopt het dat mw. De Bruïne gekort is in haar uren voor jeugdbridge.
Dhr. Van der Scheer: haar arbeidsovereenkomst loopt ongewijzigd door, er is geen sprake van
het inkorten van uren. Het kan zijn dat er in haar takenpakket een verschuiving plaatsvindt,
omdat de taken binnen het bureau moeten worden verdeeld.
Dhr. Van der Zwan (Zuid Limburg): enkele jaren geleden heeft de NBB studentenbridge als
speerpunt opgevoerd. Wat is er dit jaar aan werving gebeurd.
Dhr. Laurant: Nancy de Boer is voor een deel van haar tijd actief op het gebied van
Studentenbridge. Het is een ingewikkelde materie mede omdat er veel wisseling binnen de
studentenwereld is van contactpersonen en bestuurders. De NBB heeft twee studenten
aangesteld die als afstudeerproject een e-marketingplan schrijven hoe de studenten succesvol
te benaderen. Half juni is hun project afgerond en komen zij met aanbevelingen.
In het land is een aantal personen met veel inspanning bezig het Studentenbridge nieuw leven in
te blazen. Met name de familie Barendregt is daar heel actief.
Het valt te betwijfelen of de hype bij poker het gevolg is van gratis spelen op Internet. Bridge
heeft meer diepgang en op termijn zal de NBB de teleurgestelde pokeraars wellicht aan het
bridgen krijgen.
Dhr. Huntjens (Leiden): de correcte datum voor de Bondsdagen in 2008 is zaterdag 24 en
zondag 25 mei in hotel Huis ter Duin te Noordwijk aan Zee.
.
Dhr.Trippaers deelt mee dat het gebruikelijk is dat de Hunebedtrofee in de AV wordt uitgereikt.
De voorzitters van het Bondsbestuur, district Drenthe en de Bondsraad kiezen gezamenlijk een
kandidaat voor deze onderscheiding. De uitreiking zal dit jaar vanavond plaatsvinden tijdens het
diner. [redactie: tijdens het diner is deze onderscheiding uitgereikt aan Hans Kuijf voor zijn
softwarebijdrage in 2006 aan Startersbridge]
Dhr. Van Gorp (Drenthe): tijdens de besturendag heeft Nancy de Boer een presentatie gehouden
over Startersbridge en dit is geweldig goed in de smaak gevallen. De complimenten aan Nancy.
Hij spoort alle districten aan iets dergelijks te organiseren.
Dhr. Trippaers: Nancy de Boer is op het bureau de aangewezen persoon voor
verenigingsondersteuning en altijd bereid het land in te trekken.
Het beëindigen van het experimenteel lidmaatschap is jammer. Veel bestaande verenigingen
hadden erop gerekend binnen de termen van de nieuwe clubs te gaan vallen. Een hartstochtelijk
beroep uit het district dat de NBB blijft nadenken over hulp en steun aan de bestaande clubs als
het gaat om de strijd tegen de z.g. grijze clubs.
Dhr. Trippaers: MijnNBB en het NBB-Rekenprogramma zijn projecten die de NBB ter beschikking
heeft ter ondersteuning van de clubs die lid zijn de NBB, evenals een elders bedongen korting
van 50% op de aanschaf van spelmateriaal voor aangesloten verenigingen. Het bestuur staat
open voor suggesties uit het land om nog meer steun te kunnen bieden aan aangesloten clubs.
Dhr. Koster (Gooi & Ommeland): de sterke discrepantie die bestaat tussen de uitspraak van de
PK en de spelregels met name over een vergissing tijdens het bieden, heeft grote invloed op de
arbiters en spelers en dit leidt vaak tot minder plezierige situaties. Alle aanwezige verenigingen
vragen om vóór 10 september aan deze situatie een eind te maken. Voor 10 september is
gekozen, omdat dat vanaf heden precies 100 dagen beslaat. De regering heeft 100 dagen nodig
gehad om plannen te maken voor het gehele land. Deze vraag sluit aan bij eerder gestelde
vragen.
Dhr. Ooijevaar (Twente): ziet graag dat de WEKO wat zorgvuldiger omgaat met het wijzigen van
de wedstrijdkalender. Niet alleen de districten maar ook de verengingen worden verplicht de
reeds gemaakte programma’s aan te passen (Ruitenboerweek). Graag tijdig de definitieve
wedstrijdkalender bekend maken.
Dhr. Trippaers: zegt toe dat de uiterste best wordt gedaan om late wijzigingen in de toekomst te
voorkomen. De NBB heeft echter ook rekening te houden met de internationale wedstrijdkalender
en is genoodzaakt zich aan te passen.
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Mw. Lardinois (Zuid-Oost Brabant): als de contributie wordt bevroren op € 20, is het dan niet
logisch om het dubbellidmaatschap op € 10 te zetten.
Dhr. Trippaers: de bijdrage kan niet worden gehalveerd voor dubbelleden, maar er is een korting
van € 9 per dubbellid. Dit omdat aan meerdere clubs diensten moeten worden geleverd.
Mw. Lardinois: Is het een idee om na te denken over gratis bridge op StepBridge voor studenten
tot 27 jaar. Dit in het kader van het promoten van bridge onder studenten. Gratis of anders met
ondersteuning van de NBB. Poker heeft de laatste tijd, vanuit het niets, een grote opmars
gemaakt, en dit komt gedeeltelijk omdat studenten op Internet gratis kunnen spelen.
Dhr. Vaders: bij StepBridge bestaat een aangepast jeugdtarief. Alle jeugdspelers betalen
aanzienlijk minder dan volwassen spelers. Voor StepBridge moet iemand kunnen bridgen, en de
mening is dat de stap om de jeugd aan het bridgen te krijgen hoger is dan de stap om op Internet
poker te gaan spelen.

Ad 12 Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst iedereen een plezierige avond en
sluit de vergadering.

Notulen AV 02-06-2007

10

