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Ad 1 Opening
Voorzitter Trippaers heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder het erelid dhr. B. Westra,
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, F. Schukken en M. Koetser, de vertegenwoordiger van de
Financiële Commissie dhr. A.J.F. Creemers, evenals de medewerkers van het bondsbureau de
dames N.A. (Nancy) de Boer, B.H. (Barbara) van Dijk-Hage, M.J.C. (Marjo) Chorus en
W.G.A.M. (Willy) Kompier en de heren A.M.Th. (Ad) Cosijn, J. (Just) van der Kam en
B. (Bert) ter Wal.
Hij bedankt het district Leiden e.o. voor de organisatie van deze Bondsdagen in het jaar dat het
district het 70-jarig jubileum viert.
Ad 2 Ingekomen stukken en mededelingen
Dhr. Van der Scheer meldt dat er geen ingekomen stukken zijn. Hij zegt dat in de notulen op
pagina 2 derde alinea staat dat de tekst van de moties op de vergadering van 8 december 2007
aan de notulen zijn gehecht. In het verspreide boekje met de notulen van 8 december is dit niet
gebeurd. De teksten van de moties staan wel gepubliceerd bij de stukken op Internet en zijn nu
ter vergadering aanwezig.
Ad 3 Notulen najaarsvergadering 08-12-2007
Tekstueel en naar aanleiding van:
Dhr. Sam vraagt waar de interne besluitvorming op basis van eigen analyse is in te zien. Vraag
van dhr. Te Velde op pagina 2.
Dhr. Laurant antwoordt dat deze analyse op het bondsbureau ligt en te allen tijde ter inzage
beschikbaar is.
Dhr. Sam informeert naar het rapport over e-marketing dat door de studenten is afgerond en op
de voorjaarsvergadering van 2008 zal worden behandeld. Pagina 3 eerste alinea.
Dhr. Laurant antwoordt dat dit onderwerp bij het punt bestuursbeleid (virtuele sportmarketing)
aan de orde zal komen.
Dhr. Sam vraagt waarom het rapport van het lezersonderzoek uit 2005 niet openbaar wordt
gemaakt. Pagina 7 derde alinea.
De voorzitter antwoordt dat dit rapport te allen tijde op verzoek ter inzage ligt op het
bondsbureau.
Dhr. Sam zegt dat op pagina 7 vierde alinea vierde regel personeelsvertegenwoordiger moet zijn
personeelsvertegenwoordiging. Deze wijziging wordt in de tekst van de notulen aangebracht. Hij
wijst erop dat het noodzakelijk is dat de NBB een personeelsvertegenwoordiging heeft.
Dhr. Brouwer heeft nog geen antwoord gekregen op zijn vraag welke criteria worden aangelegd
bij het indelen van teams die deelnemen aan de viertallencompetitie, zoals genoemd in artikel 25
van het CR.
Dhr. Schoof antwoordt dat de clubs in eerste instantie verantwoordelijk zijn om de teams, qua
sterkte, op de juiste manier in te delen. Hij meldt dat in het CR nader zal worden omschreven aan
welke criteria een club zich dient te houden. Daarover moet nog worden besloten. De Commissie
van Beroep is het hoogste beroepsorgaan binnen de NBB en altijd bevoegd om besluiten over
een indeling terug te draaien.
De voorzitter zegt dat de leden van de Commissie van Beroep onafhankelijk zijn en worden
gekozen tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het Bondsbestuur kan daarom geen
instructies geven aan de Commissie van Beroep.
Ad 4 Jaarverslag van de secretaris 2007
Dhr. Sam zegt n.a.v. de gegevens op pagina 48 betreffende de lidmaatschappen het volgende.
Hij heeft geconstateerd dat het regelmatig voorkomt dat een vereniging een deel van haar leden
niet als lid opgeeft bij de NBB. Dit percentage ligt soms tussen de 10 en 20%. Als dit een
landelijke tendens is, zou het aantal leden van de NBB veel hoger liggen.
Zie voor de reactie van het Bondsbestuur de rondvraag, eerste vraag en antwoord.
Dhr. Sam vraagt waarom bij de nevenfuncties van de bestuursleden, op pagina 12, bij de heer
Vaders niet is opgenomen directeur Bridgepoint.
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Dhr. Vaders antwoordt dat dit een omissie is en in het verslag alsnog kan worden aangevuld.
Dhr. Sam meldt dat op pagina 49 Noord-Holland Noord moet zijn Noord-Holland.
Dhr. Van der Meulen is van mening dat het jaarverslag een waardevol stuk is waar veel werk in
zit. Hij betreurt het dat van drie districten geen verslag in het jaarverslag van de NBB is
opgenomen.
Dhr. Sam zegt dat hij bij de Bondsraad zijn excuses heeft aangeboden voor het feit dat er geen
verslag van Noord-Holland in het jaarverslag is opgenomen.
Mw. Zuur sluit zich, voor wat betreft de excuses, bij de vorige spreker aan.
Dhr. Van der Scheer licht toe dat het bondsbureau problemen heeft gehad met het ontvangen
van e-mails in de periode 23 maart – 23 april 2008.
Noot van de NBB:
In de maand november krijgen alle districtssecretarissen de vraag om een jaarverslag van het
betreffende district in te leveren bij het secretariaat van de NBB en wel vóór 15 januari van het
volgende jaar. Als er geen verslag wordt ingestuurd, ontvangt dat district een herinnering.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Ad 5 Verslag van de Financiële Commissie
Dhr. Creemers, sinds één jaar lid en voorzitter van de Financiële Commissie, licht het verslag toe.
Het accountantsbureau PWC is tevreden over de transparante verslaglegging door de NBB. Een
onderzoek onder achttien grote sportbonden levert voor de NBB de allerbeste score op (6,3). Als
de NBB het financiële beleid voor de toekomst nog meer in het jaarverslag zou uitdragen, valt de
score zeker hoger uit.
De Financiële Commissie stemt volledig in met de jaarrekening en stelt de vergadering voor om
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2007.
Ad 6 Jaarverslag van de penningmester 2007
Dhr. Trippaers stelt het financiële deel van het jaarverslag open voor discussie.
Dhr. Te Velde vraagt hoeveel keer per jaar de Financiële Commissie bijeenkomt en of dit aantal
in het verslag kan worden opgenomen. Zijn tweede vraag is of er een verslaglegging is van de
bijeenkomsten van de Financiële Commissie.
Dhr. Creemers antwoordt dat de Financiële Commissie regulier drie keer per jaar bijeenkomt en
de voorzitter een keer extra voor de management letter. Daarnaast kan incidenteel worden
vergaderd.
De voorzitter antwoordt dat er verslaglegging is van de bijeenkomsten en dat deze verslagen niet
openbaar worden gemaakt.
Dhr. Sam merkt op dat de verplichting tegenover Wielaard Media BV € 525.000,00 per jaar
bedraagt. Pagina 15 van het verslag. Volgens hem zou dit bedrag € 517.000,00 moeten zijn t.w.
elf keer € 47.000,00.
Dhr. Van der Scheer zegt toe het antwoord op deze vraag op te zoeken en als ‘toegevoegd’ in
het verslag van deze vergadering op te nemen.
Noot van de NBB:
In de overeenkomst met Wielaard Media BV is de maandprijs van € 47.270 verhoogd naar
€ 47.770 (een verhoging van € 500,00 per maand) ter compensatie van bepaalde diensten op
Internet .
Dhr. Mol uit zijn zorgen over het feit dat de aparte reservering voor senioren topbridge in de
algemene reserve terugvalt. Hij pleit voor een gescheiden vermelding.
Dhr. Zwart antwoordt dat seniorenbridge niet onder de noemer Topsport wordt gekwalificeerd. Dit
is vast beleid van NOC*NSF en hiermee afwijkende registraties kunnen leiden tot complicaties bij
topsport subsidieaanvragen. Tevens geeft hij aan dat de accountant heeft aangegeven dat dit
soort kleine reserves niet behoren te bestaan.
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Ad 7 Bestuursbeleid
Aan het agendapunt is toegevoegd een presentatie door Ad van den Kommer en Femke
Frietema van BC Idefix uit Leiden over de opzet van de clubavonden bij BC Idefix.
Deze vereniging onderscheidt zich van andere verenigingen door de volgende punten:
o Er is een vrije opkomst;
o Er is keuze uit het spelen van 20, 24 of 28 spellen per avond in dezelfde groep (tientjes,
halfjes en elfjes);
o Eenlingen zijn altijd welkom (als je partner op een avond niet kan, is het toch mogelijk om te
komen spelen);
o Je scores zijn individueel;
o Je betaalt alleen als je speelt;
o Je bent altijd lid van de NBB;
o Beginners zijn welkom en kunnen desgewenst advies krijgen van een leraar.
Ad van den Kommer geeft uitleg over hoe deze club in 2004 is ontstaan en de hierboven
genoemde punten. Femke Frietema legt de technische details uit van het spelen van 20, 24 of 28
spellen in eenzelfde groep.
Na deze presentatie overhandigt de voorzitter aan Ad van den Kommer en Femke Frietema de
Hunebedtrofee voor de formule van BC Idefix. Dit is een onderscheiding die jaarlijks tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de NBB wordt uitgereikt, op besluit van de voorzitters van
district Drenthe, Bondsraad en Bondsbestuur, aan personen die een opmerkelijke inspanning
hebben gedaan voor bridge in Nederland.
Project Denken en Doen
Gijs van der Scheer geeft een presentatie over het project Denken en Doen.
Dit project is een onderdeel in het programma van VWS: het Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen (NASB). De NBB geeft met het project Denken en Doen invulling aan een gedeelte van
NASB, setting Sport.
Landelijke doelstelling is om het percentage inactieven te laten dalen van 8% naar 6%. Vooral bij
ouderen komt inactiviteit veel voor. De bridgesport is heel geschikt om inactieve ouderen te
bereiken met een voorstel rondom Startersbridge.
Bij ouderdom krijgt iemand ook te maken met een afbrokkelend sociaal netwerk.
De stelling in dit project luidt: Creëer sociale netwerken voor ouderen. Goedkope netwerken zijn
denksport(verenigingen). Een bridgevereniging kan een uitstekend sociaal netwerk zijn.
In de Gemeenten Emmen, Haarlem en Spakenburg zijn succesvol proefprojecten gehouden met
dit projectidee. Op grond hiervan wordt het project Denken en Doen aanbevolen door het
onafhankelijk adviesbureau Nivel.
Binnen de NBB is Piet Vos aangetrokken om zich full time bezig te houden met dit project. De
doelstelling is om in negentien gemeenten dit project met hen van de grond te krijgen (en later
bridgeclubs en bridgeleraren daarbij te betrekken).
Dit project kost de gemeente weinig geld en inspanning. De NBB heeft immers van VWS
projectgeld hiervoor toegekend gekregen.
Het is de bedoeling dat als een sociaal netwerk bestaat, na circa één jaar de Wandel- en/of de
Fietsbond instappen en het beweegdeel voor hun rekening nemen.
Het project werkt in vele opzichten positief voor bridge:
- Het helpt de NBB bij het doel leden te werven.
- Het zet bridge op de kaart bij de beleidsmakers zoals VWS, NISB en NOC*NSF.
- Bridge komt bij veel gemeenten positief onder de aandacht.
Project Virtuele Sportmarketing
Nancy de Boer licht het project Virtuele Sportmarketing toe.
Studentenbridge valt onder dit project. Twee stagiaires hebben onderzoek gedaan hoe de NBB
de studenten kan bereiken om bridge onder de aandacht te brengen. Dit onderzoek heeft
opgeleverd dat bridge onder de studenten een verkeerd imago heeft en dat studenten lastig te
bereiken zijn. Een van de manieren om de studenten te benaderen is Internet .
De NBB is in overleg geweest met psychologen of je kunt testen of iemand aanleg heeft voor
bridge. Op dit moment is een stagiaire bezig een door psychologen samengestelde bridgeinteressetest geschikt te maken voor e-marketing. Dit jaar wordt de test hopelijk op Internet
geplaatst en viraal verspreid. (Hier zoeken we nog ideeën voor.) Het is de bedoeling dat
gebruikers van de test worden verder geholpen (vol automatisch) richting clubs en docenten.
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Website NBB
Just van der Kam legt uit dat de site van de NBB het doel heeft om dominant aanwezig te zijn.
Iedereen die iets over bridge wil weten, zou hier moeten beginnen. De bestaande site is
verouderd. Op de vernieuwde site die moderner is opgemaakt (met een geheel nieuwe
achterliggende techniek) blijft een makkelijke navigatie het uitgangspunt. Er komt een carrousel
van beelden met mensen om het sociale karakter van bridge te benadrukken. De site zal in de
zomer van 2008 de lucht in gaan.
Spelregels artikel 75
De voorzitter legt uit dat de commotie tussen de Weko en de PK over artikel 75 lange tijd gaande
is. De tijdelijke Commissie, die door het Bondsbestuur in juni 2007 is benoemd, is er niet in
geslaagd dit probleem op te lossen en heeft haar opdracht aan het Bondsbestuur teruggegeven.
Vervolgens heeft het Bondsbestuur een besluit genomen en heeft dit besluit op de site van de
NBB geplaatst.
Dhr. Te Velde vindt het jammer dat voor deze oplossing is gekozen. Hij vindt het bereikte
compromis niet bevredigend.
Dhr. Te Velde is ook lid van de Spelersraad. Hij verwoordt de mening van de Spelersraad in deze
kwestie en die is dat de PK vervangen had moeten worden en alsnog vervangen dient te worden.
Dhr. Van der Meulen vraagt een toelichting waarom de vijf bondsarbiters van de NBB die in
Europees verband regelmatig optreden niet geraadpleegd zijn in deze zaak. Met de gekozen
oplossing kunnen de Weko en de PK nog steeds niet samen door een deur. Hij adviseert het
Bondsbestuur hier naar te kijken.
De voorzitter antwoordt dat iedereen kan berusten in de gekozen oplossing. Personen die
voornemens waren hun activiteiten te stoppen, hebben na de laatste verduidelijking deze
opzegging ingetrokken.
Dhr. Van Staveren (vertegenwoordiger Gooi- en Ommeland, tevens internationaal arbiter) zegt
dat hij kan leven met de huidige oplossing. Hij vraagt het Bondsbestuur om de voorzitter van de
PK, Eric van Dijk, te ondersteunen bij het op één lijn brengen van de leden van de PK.
De voorzitter zegt dit toe maar geeft aan dat het initiatief bij de heer Van Dijk ligt.
Overig Bestuursbeleid
De voorzitter benadrukt dat de NBB zich houdt aan het door het NOC*NSF voorgeschreven
beleid betreffende goed sportbestuur. Een bestuurder heeft zitting voor een termijn van acht
(2x4) of negen (3x3) jaar. Alleen in het geval dat een bestuurder binnen deze periode een andere
functie krijgt binnen het bestuur, kan deze termijn met drie respectievelijk vier jaar worden
verlengd.
Er is een aantal speerpunten gekozen relevant voor het ontwikkelen van het nieuwe
meerjarenbeleidsplan:
o De contributie van € 20,00 wordt gehandhaafd;
o De NBB kiest voor een bestuur op afstand;
o Hoe wordt leiding gegeven aan het bureau met deze verandering;
o De vergrijzing zal snel toenemen, dit geeft mogelijkheden voor groei;
o Leden van het Bondsbestuur hoeven niet per definitie voorzitter van een Commissie te zijn.
Ad 8 Benoemingen
Bondsbestuur
Aftredend als bestuurslid is mevrouw Driek Bronsgeest-Schoute. Er is nog geen kandidaat voor
haar opvolging.
De voorzitter spreekt Driek toe met een opsomming van enkele feiten:
o Zij is sinds 1998 lid van het Bondsbestuur als opvolger van Emmy van Strien;
o Zij was voor die tijd in Kennemerland zeer actief op het gebied van Jeugdbridge;
o Zij heeft in 1998 de opleiding bridgedocent gevolgd en het diploma gehaald;
o Zij heeft in 2004 het diploma wedstrijdleider gehaald;
o Zij was docente bij de Bridgebalie;
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Zij is actief bij BOB, Bridge Onder Begeleiding;
Zij voerde als eerste de zittingstermijnen van goed sportbestuur door bij haar Commissies;
Zij waakte zeer kritisch over het toekennen van Keien of Sturen en voorkwam de devaluatie
van deze onderscheiding;
Zij probeerde om van grijze docenten gediplomeerde docenten te maken;
Zij voerde besluiten van het Bondsbestuur altijd uit, ook al was zij het er niet mee eens;
Zij introduceerde de onderscheiding KeiPlus en StuurPlus (uitreiking geschiedt door een lid
van het Bondsbestuur).

Driek dankt de voorzitter en speciaal de medewerkers van het bondsbureau voor de prettige
samenwerking.
Dhr. Sam neemt het woord en bedankt haar voor de fijne samenwerking en zegt dat haar
aftreden een grote leegte achterlaat. Hij vraagt hoe deze leegte wordt opgevuld. De voorzitter
antwoordt:
Jeugdbridge
Marijke Erich
LOBO
Eric Laurant
Commissie Kei/Stuur Armand Trippaers
Financiële Commissie
Periodiek aftredend en reglementair niet herkiesbaar is de heer D. Groenendijk.
De heer Th. van Daalen is tussentijds afgetreden.
Het Bondsbestuur draagt de heren C.J. Lambregts en J.G. van Tilburg voor als kandidaten voor
de twee vacatures. Dhr. Lambregts is kandidaat na voordracht door de Bondsraad. Er zijn geen
tegenkandidaten, zodat beide heren bij acclamatie worden benoemd.
Commissie van Beroep
Periodiek aftredend en herkiesbaar is de heer P. Bender. Er zijn geen tegenkandidaten. De heer
Brouwer van district IJsselstreek is tegen de herbenoeming van de heer Bender als protest tegen
de omgang van de CvB met artikel 25 CR. De overige aanwezigen stemmen voor zodat de heer
Bender is herbenoemd.
Ad 9 Vaststellen datum en plaats najaarsvergadering
Deze vergadering (vaststelling begroting en meerjarenbeleidsplan) zal worden gehouden op
zaterdag 6 december 2008 in het NDC Den Hommel te Utrecht.
De Algemene Ledenvergadering in 2009 wordt gehouden tijdens de Bondsdagen op 6 en 7 juni
in district IJsselstreek te Zwolle.
Ad 10 Rondvraag
Dhr. Verhagen vraagt hoe het bestuur de problematiek denkt op te lossen rondom de 10% tot
20% van de leden die door verenigingen niet worden aangemeld.
Dhr. Laurant antwoordt dat alle verenigingen die het NBB-Rekenprogramma hebben
aangevraagd dit hebben ontvangen. Nu het gebruik hiervan is geaccepteerd, kan de NBB naar
aanleiding van de gegevens op de website constateren of het aantal personen dat voorkomt bij
de uitslagen overeenkomt met het aantal opgegeven leden door de vereniging. Via deze weg kan
worden geconstateerd of een vereniging het volledige aantal leden opgeeft. Pas dan kan er
overleg met de clubs plaatsvinden.
Dhr. Verhagen zegt dat er klachten zijn over het te grote krachtsverschil in de finale van het
Ruitenboertoernooi nu ook spelers uit de lagere lijnen zich kunnen plaatsen voor de vervolgronde
en finale.
Dhr. Schoof zegt dat de toelatingscriteria voor de vervolgronden niet anders zijn dan voorheen
(betere spelers worden geweerd). Het toernooi is juist bedoeld voor de recreatieve speler. Het feit
dat door de verkorte voorronden er kennelijk een bredere groep spelers tot de finale doordringt,
hoeft niet negatief te zijn. Hij zal dit ook nog opnemen met Marc van Beijsterveldt van het
bondsbureau.
Dhr. Verhagen spreekt zijn waardering uit over de vormgeving van BRIDGE. Maar hij vindt de
verschuiving van onderdelen naar Internet onprettig. Hij mist de biedwedstrijd en de
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ladderpuzzel. Ook de opmaak van spellen met biedhanden verdeeld over verschillende pagina’s
vindt hij niet goed. Ten slotte zag hij graag Koba terug.
Mw. Chorus (hoofdredacteur) antwoordt dat half december 2007 de beslissing is gevallen om per
1 februari 2008 BRIDGE extern te gaan uitgeven. Deze termijn is te kort geweest om naast een
betere vormgeving ook alle aandacht te besteden aan de inhoud. De biedwedstrijd zal in het
najaar 2008 weer in het blad worden opgenomen. De ladderpuzzel op Internet is juist een groot
succes. Er komen veel meer inzendingen; Chris Niemeijer kan het bijna niet aan. De
ladderpuzzel op Internet plaatsen is duidelijk een juiste keuze geweest. De opmaak met spellen
en bijbehorende biedhanden kan inderdaad beter.
Mw. Chorus antwoordt dat tot haar spijt Koba voorlopig geen artikelen meer wil schrijven.
Mw. Zuur vraagt of het mogelijk is om advertenties te plaatsen op de site van een district.
Dhr. Laurant antwoordt dat de NBB hiermee bezig is en dat adverteren binnenkort mogelijk wordt,
ook voor de sites van de districten.
Dhr. Sam vindt Startersbridge een goed plan en vraagt om goede begeleiding voor de
begeleiders van Startersbridge via bijvoorbeeld een cursus. Als er geen betere begeleiding komt,
is het project gedoemd te mislukken.
Mw. Bronsgeest geeft aan dat er een didactische handleiding voor begeleiders van
Startersbridge bestaat. Voor een opleiding/cursus zijn de aantallen onvoldoende. De NBB ziet
graag dat een gediplomeerde docent die zich aan een club verbindt, het initiatief neemt en de
begeleiders aanstuurt.
Dhr. Sam zegt hierop dat begeleiders valkuilen willen zien in een training en dit moeilijk van het
papier kunnen halen.
Dhr. Van den Hil vertelt, op verzoek van de voorzitter, dat in 2009 in de provincie Zeeland de
Senior Games worden gehouden. Niet alleen bridge maar ook veel andere sporten zullen daar
zijn vertegenwoordigd. District Zeeland heeft zijn medewerking toegezegd aan deze spelen.
Dhr. Salet vraagt of het geen tijd wordt om in het Bondsbestuur iemand op te nemen die zich
speciaal bezig gaat houden met recreatiebridge.
De voorzitter antwoordt dat dit voorstel zal worden bekeken. Hij meldt ook dat Nancy de Boer op
het bondsbureau belast is met verenigingsondersteuning.
Dhr. Gerits heeft uit zijn district klachten gekregen over de deelname aan de Elffersbeker. Deze
beker is toch bedoeld voor 2e klasse en lager.
Dhr. Schoof zegt toe dit te onderzoeken.
Dhr. Gerits vraagt naar de achtergrond van de aparte vergaderingen voor de penningmeesters
van de districten over de districtfinanciën.
Dhr. Vaders antwoordt dat de Tijdelijke Commissie Districtsfinanciën in de Algemene
Ledenvergadering op initiatief van de ALV in juni 2007 is ingesteld. Dit is dus geen
bestuurscommissie. De Commissie is met een tussenrapportage gekomen over haar bevindingen
en die zijn besproken in een drietal vergaderingen verspreid in het land. In het najaar komt er een
aanvulling op dit rapport.
Ad 11 Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst iedereen een plezierige avond en
sluit de vergadering.

Notulen AV 24-05-2008
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