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Medewerkers van het Bondsbureau
Nancy de Boer, Ad Cosijn, Jeanne van den Meiracker, Cecile Meijer Ranneft en Bert ter Wal
Financiële commissie
Ton Creemers, voorzitter
Hoofdredacteur Bridge
Marjo Chorus
Overige gasten
Notaris Mr. A. Rueb, kantoor Verhees Notarissen NV te Katwijk
Jos Jacobs, Anton Maas en Adry Janmaat-Uijtewaal

Afwezig met bericht van verhindering
De districten Delft, Noord & Midden Limburg en Midden Brabant
Ereleden Laurens Hoedemaker
Leden van Verdienste Feyo Durksz, Henk de Boer
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de
Ereleden, de Leden van Verdienste, de gasten en de medewerkers van het Bondsbureau.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en eveneens geen mededelingen.
3. Verslag van de AV d.d. 19 december 2009
(p.6) De heer Bong (‘s Gravenhage) merkt op dat in de AV van 19 december is toegezegd dat voor BC
BOD (een club uit zijn district) maatwerk kan worden geleverd voorzover het betreft hun gebruik van
meesterpunten. Dit omdat zij met de standaardautomatisering anders in de problemen komen.
De vergadering bevestigt dit, en de notulen worden overeenkomstig verduidelijkt.
Daar er verder geen opmerkingen of vragen zijn, wordt het verslag goedgekeurd, onder dankzegging
aan de samenstellers.
4. Jaarverslag, secretarieel deel, over het jaar 2009
Mevrouw Van der Esch (Rotterdam) vraagt naar de wat geheimzinnige status van district 26 (Curaçao,
Aruba, StepBridge/Denken en Doen).
De heer Van der Scheer antwoordt dat dit geen bestuurlijk lichaam is, maar dat dit districtsnummer
slechts een administratieve functie heeft nu de NBB-automatisering rondom districten is opgebouwd.
In de beoogde nieuwe structuur wordt dit beter opgelost.
De vergadering stelt het secretarieel deel van het jaarverslag over 2009 vast.
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5. Verslag van de Financiële Commissie
De voorzitter van de financiële commissie, de heer Creemers, brengt aan de vergadering verslag uit:
“In het verslagjaar 2009 is de samenstelling van de Financiële Commissie aangepast. De heer
Mr.A. Steur bereikte de reglementaire maximale zittingsduur ( 6 jaar). Hij is opgevolgd door
mevrouw D.T.M. Allard.
Zoals gebruikelijk is de Financiële Commissie een aantal keren bijeen geweest om de begroting,
de halfjaar- en jaarcijfers te bespreken. Naast besloten overleg waren hierbij de penningmeester
en medewerkers van het bondsbureau aanwezig. De voorzitter heeft ook deelgenomen aan het
gesprek met de accountant over de jaarrekening en de afgifte van de managementletter.
Het overleg was steeds constructief en de commissie heeft vertrouwen in het gevoerde
financiële beleid.”
Het verslag geeft geen aanleiding tot nadere vragen.
6. Jaarverslag, financieel deel, over het jaar 2009
De penningmeester geeft een korte inleiding en meldt dat tijdens het informele vragenuurtje een aantal
vragen gesteld zijn die daar beantwoord zijn. De voorzitter informeert of er ter vergadering nog vragen
zijn. Dit is niet het geval.
De vergadering stelt het jaarverslag, financieel deel, over het jaar 2009 ongewijzigd vast en verleent
daarmee ook het bestuur decharge over het gevoerde bestuur in 2009.
7. Advies Commissie Herstructurering NBB
De heer Laurant licht de notitie kort toe. Doel van de nieuwe structuur is om de gehele NBBorganisatie meer marktgericht te maken.
Daarbij moet voldaan worden aan de eisen van het NOC*NSF (ter wille van de subsidie), dit houdt in
dat de statuten van de NBB en de districten aangepast moeten worden.
Bridge leren, clubondersteuning en competitiebridge maken onderdeel uit van het landelijk beleid. Het
staat de districten vrij om zelfstandig te blijven bestaan, maar ze verbinden zich wel door een
bestuursovereenkomst aan de NBB.
Er komt een jaarlijkse ALV, als onderdeel van een bridgecongres. Clubs kunnen hieraan deelnemen,
maar zij kunnen zich ook door hun district laten vertegenwoordigen.
Er komt een Adviesraad (i.p.v. de huidige Bondsraad) die het Bondsbestuur adviseert.
De heer Lambert (Utrecht) complimenteert allereerst het bestuur met de notitie. Hij mist echter
inhoudelijke discussie nu afgeweken is van verdergaande eerdere voorstellen. Er is nu een compromis
gesloten om in ieder geval te voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van de subsidie van NOC*NSF.
In de bestuursovereenkomst moeten taken en plichten van Bondsbureau en districten goed vastgelegd
worden. Het district Utrecht is nog steeds bereid hierin een pilotrol te vervullen.
De heer Huntjens (Leiden) sluit zich aan bij de heer Lambert. Hij pleit voor het eerdere, verdergaande,
voorstel.
De heer Laurant nodigt beide districten uit voor nader en diepgaander overleg. De uitgangspunten in
het huidig voorstel blijven gewaarborgd: verenigingsondersteuning, bridge leren en competitie.
De heer Salet (Nijmegen) is het eens met de heer Laurant. Hij vraagt of er in de Adviesraad andere
personen zullen zitten dan in de huidige Bondsraad.
De heer Laurant antwoordt dat dit een kleiner orgaan zal worden, maar over de samenstelling kan nog
van gedachten worden gewisseld.
De heer Sam (Noord-Holland) onderschrijft de ruime opzet van de notitie. Ook de heer Jedema
(Kennemerland) complimenteert het bestuur met de inhoud van de notitie. Beiden geven aan dat
nadere invulling in een later stadium plaats kan vinden. De heer Jedema (Kennemerland) gaat ervan
uit dat de nieuwe opzet geen materiële gevolgen heeft voor de financiële ondersteuning van districten
(retributiegelden). De heer Laurant kan hem op dit punt geruststellen.
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Het advies van de Commissie Herstructurering wordt in stemming gebracht. Het district Leiden
onthoudt zich van stemming, de overige leden zijn voor. Het advies is derhalve goedgekeurd en het
Bondsbestuur zal tot uitvoering overgaan.
8. Bestuursbeleid
* Voorbereiding Statutenwijziging NBB en districten
De heer Van der Scheer licht dit agendapunt kort toe.
In het kader van de hiervoor besproken structuurwijziging zullen de statuten van de NBB en de
districten aangepast moeten worden. Hiervoor is notaris Rueb om advies gevraagd. Een concept van
de voorgestelde wijzigingen is verspreid onder de districten en de notaris zal de reacties nu
doornemen. De reacties zullen in de week na deze ALV op de website van de NBB geplaatst worden.
De besluitvorming omtrent deze wijzigingen zal in de vergadering van 11 december a.s. plaatsvinden.
Op dat moment kunnen amendementen niet meer verwerkt worden. Het is dus van belang dat er
daarvoor overeenstemming is.
De heer Rueb noemt de gestelde vragen en geeft een korte toelichting.
Allereerst de NBB-statuten.
Artikel 5
De notaris adviseert de voorgestelde tekst, daar de AV in de praktijk slechts een keer per jaar bijeen
komt en behandeling binnen de Commissie van Beroep meer vertrouwelijk van aard is.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Artikel 14
De districten zullen de modelstatuten van de NBB hanteren. De heer Sam (Noord-Holland) voegt toe
dat eventuele afwijkingen immers in het huishoudelijk reglement vastgelegd kunnen worden.
De vergadering gaat akkoord.
Artikel 17
Worden de leden van de Adviesraad door het Bondsbestuur of door de ALV benoemd?
Voorstel: het bestuur draagt kandidaten voor en de ALV bekrachtigt deze.
De heer Moonen (Maasland & Meierij): kan alleen het bestuur kandidaten voordragen? De voorzitter
antwoordt dat het bestuur voordraagt met inachtneming van beantwoording aan profielschetsen,
competenties en dergelijke. De heer Rueb stelt voor dat de ALV ook suggesties moet kunnen doen en
stelt dat een voordracht niet bindend is. Met deze toevoegingen gaat de vergadering akkoord.
Statuten van de districten
Artikel 5
Er is binnen districten geen behoefte aan twee eretitels (ereleden en leden van verdienste), dus er
kunnen alleen ereleden benoemd worden.
Artikel 8
De vergadering stemt in met het voorstel dat ook personen van buiten het district lid van het
districtsbestuur kunnen worden.
Artikel 10
De notaris licht toe dat het meer ruimte geeft als voorzitter en penningmeester niet in functie benoemd
worden en de vergadering gaat ermee akkoord dat dit dus niet in de statuten vastgelegd zal worden.
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Artikel 11
De heer Verhagen vraagt zich af of het bestuur met dit artikel wel de bevoegdheid heeft om b.v. een
zaalruimte te huren. De heer Rueb antwoordt dat het bestuur hiertoe alle ruimte heeft.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
Artikel 13
Voorgesteld wordt om de termijn voor vastlegging en bewaren terug te brengen van 10 naar 7 jaar, de
vergadering gaat hiermee akkoord.
Artikel 16
Het advies van de notaris wordt gevolgd: bestuursleden hebben geen extra stem bij de ALV.
Artikel 19
Na enige discussie wordt tot de eenvoudige weg besloten (Maasland & Meierij stemt tegen). Dit
betekent dat voor een statutenwijziging geen tweede vergadering nodig zal zijn (geen quorumeis) maar
wel een gekwalificeerde meerderheid.
De heer Sam (Noord-Holland) wil in een later stadium nog vragen kunnen stellen over de voorgestelde
statutenwijzigingen. Toegezegd wordt dat dit kan en dat deze vragen ook via de internetsite of de mail
beantwoord zullen worden. Voorts vraagt hij aandacht voor het tijdspad van de statutenwijziging
binnen de districten.
* Bridge leren
Dit onderwerp wordt toegelicht door de heer Van der Mars. Het voornemen is in samenwerking met
Berry Westra een nieuwe onderwijsmethode te ontwikkelen voor beginnende bridgers: “Van vierkaart
naar vijfkaart”. Dit in combinatie met Berry’s InternetClub (BIC), waarbij men op Internet tegen een
robot kan spelen (en oefenen). Een en ander is gekoppeld aan het lidmaatschap van de NBB. Hierbij
zullen ook de bridgedocenten actief betrokken worden.
De heer Sam (Noord-Holland) stelt het volgende: (citaat)
Inzake BIC
Online oefenmogelijkheid
a- Aan leden in de lagere lijnen van de clubs (echte recreatie spelers) biedt BIC een
belangrijke meerwaarde. Om echter zo veel mogelijk leden hiervan te laten profiteren is
wel noodzakelijk dat de robot op zowel 4-4 hoog als op 5-5 hoog
wordt afgestemd!
b- Van de cursisten in opleiding zullen er meer NBB-lid worden als zij ook met 4-4 hoog op
BIC terecht kunnen.
Conclusie: met 4-kaart hoog+ 5-kaart hoog levert BIC meer nieuwe leden op dan alleen met 5kaart hoog. Bovendien is er weinig financieel risico aan verbonden. Goede zaak dus! Zeker doen,
maar wel met 4-4 hoog en met 5-5 hoog mogelijkheid.
Inzake de Lesmethode
A. Lesboekje van 4-kaart hoog naar 5- kaart hoog prima zaak
B. lesmethode op basis 5-kaart hoog
1. heeft een aanzienlijk financieel risico
2. draagt niet bij aan de doelstelling van ‘meer NBB leden’ als BIC ook op 4- kaart hoog
wordt ingericht
3 heeft negatieve effecten op andere markt partijen (uitgevers, auteurs, docenten)
Conclusie: Mijn advies is om de voorgestelde lesmethode op basis van 5-kaart hoog niet goed te
keuren, omdatA financieel risico te groot is B de lesmethode niet bijdraagt tot de doelstelling van
meer leden, mits BIC ook op 4-kaart hoog wordt ingericht. C de negatieve effecten op andere
marktpartijen onnodige schade toebrengt aan het imago van de NBB (einde citaat)
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De heer Van der Mars antwoordt dat BIC ook op vierkaarten-hoog ingesteld kan worden en het
systeem van 4krt hoog dus niet verwijnt. De heer Laurant voegt desgevraagd toe dat er uitvoerig
overleg met de VBD geweest is en dat de reacties positief waren. Het Bondsbestuur houdt eraan vast
dat er in de markt ruimte is voor een methode met 5krt hoog.
De heer Dokman (Dordrecht) ziet graag dat Startersbridge en Denken & Doen niet vergeten worden.
Deze methodes hebben immers hun toegevoegde waarde bewezen, zeker omdat mensen daarmee bij
een club komen en blijven! De heer Laurant antwoordt dat deze beide methodes zeker aandacht blijven
krijgen en in combinatie met de publiekstrekker Berry Westra nog veel meer kunnen gaan betekenen.
De heer Sam (Noord-Holland) waarschuwt dat “Bridge” en de ‘Bridge- en Boekenshop’ zijn
geprivatiseerd. Is dit een tegengestelde beweging?
De voorzitter brengt in dat als algemeen bestuursbeleid is geformuleerd dat de NBB meer oog voor de
zakelijke belangen moet ontwikkelen en (ook) commerciëler moet kunnen gaan werken. De aanpak
rondom bridge-leren waarvan nu intenties en contouren ontwikkeld worden is hiervan een voorbeeld.
De vergadering ondersteunt het uiteengezette beleid en stemt ook in met de beoogde aanpak op het
gebied van bridge-leren.
* WK 2011
Mevrouw Erich vertelt kort over de WK 2011 die in Eindhoven/Veldhoven plaats zullen vinden. De
voorbereidingscommissie met de heren Laurant, Trippaers en Van der Kam heeft veel werk verzet om
het WK binnen te halen en de locatie te kiezen. De rol van de sponsor was echter zeker zo belangrijk.
De heer Laurant licht toe welke factoren ertoe bijgedragen hebben deze locatie te kiezen. Uiteraard is
de prijs een factor geweest, maar ook de aanpassingen en voorzieningen rondom de speelzalen, de
aanwezigheid (en prijzen) van hotels en restaurants in de omgeving, een technische universiteit en
natuurlijk de verwachting dat voldoende bridge-vrijwilligers beschikbaar kunnen zijn.
Op zeer korte termijn zal men nu moeten beginnen met het werven van vele honderden vrijwilligers,
met het regelen van extra accommodatie voor de 2e week als er een groot zijtoernooi plaats zal vinden
en met het opstellen van een budget.
9. Benoemingen
De heren A.J.F. Creemers en A.G. Hooijmakers worden bij acclamatie herbenoemd in de Financiële
Commissie.
De dames P.Kaas-Fontaine en G.J. van der Spek en de heer C.Varkevisser worden eveneens bij
acclamatie herbenoemd in de Commissie van Beroep.
In het Bondsbestuur zijn mevrouw M. Erich-van Meggelen en de heer P.A.M. Michielsen aftredend en
niet herkiesbaar.
De voorzitter gaat uitvoerig in op het afscheid van beide bestuursleden.
Hij dankt allereerst de heer Michielsen die drie jaar lid van het bondsbestuur geweest is en sponsoring
en seniorenbeleid in zijn portefeuille had. Twee zware onderwerpen die ook nog eens de tijd tegen
zich hadden. De heer Zwart dankt de heer Michielsen voor zijn inzet en betrokkenheid en uiteraard
worden er bloemen overhandigd.
De heer Michielsen dankt voor de prettige samenwerking die hij de afgelopen jaren heeft ondervonden
en zegt toe achter de schermen graag mee te willen blijven denken en werken.
Mevrouw Erich was negen jaar lid van het bondsbestuur. Als (voormalig) lid van het internationale
vrouwenteam was het bijna vanzelfsprekend dat zij Topsport onder haar beheer kreeg en ook
Juridische Zaken had zij in haar portefeuille. Zij ziet zelf terug op een uiterst plezierige samenwerking
met de andere bestuursleden en bewaart ook goede herinneringen aan de ledenvergaderingen, waar
altijd weer bleek dat een gezamenlijk belang nagestreefd werd. In het bijzonder noemt zij verder de
heer Van der Scheer die, met behulp van het bondsbureau, vele projecten geruisloos tot een goed einde
brengt. Ook de dank aan Mevrouw Erich wordt met bloemen ondersteund.
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Het bestuur heeft één vacature opengesteld en hiervoor inmiddels een geschikte kandidaat gevonden in
de persoon van mevrouw A.J. Janmaat-Uijtewaal, in de zaal aanwezig. Zij zal tijdens de
decembervergadering voorgedragen worden als bestuurslid.
Gebruikelijk is om de Hunebedtrofee tijdens de ALV uit te reiken. De commissie bestaande uit de
heren Van Gorp (voorzitter district Drenthe), Verhagen (voorzitter Bondsraad) en Zwart (voorzitter
Bondsbestuur) heeft de Hunebedtrofee aan Rob Stravers toegekend (enthousiasmeren en informeren
van clubkader[in het bijzonde: arbiter] via internet), maar deze is helaas niet aanwezig. Hij zal dit blijk
van waardering op een ander tijdtip overhandigd krijgen.
10. Vaststellen datum en plaats najaarsvergadering.
De vergadering gaat akkoord met de datum en plaats van de najaarsvergadering. Deze vindt plaats op
11 december 2010 in Utrecht.
11. Rondvraag
De heer Verhagen (Amsterdam) vraagt zich af waarom Sturen en Keien ineens € 50,- moeten kosten,
terwijl deze onderscheidingen voorheen gratis waren. Na enige discussie wordt besloten deze
onderscheidingen voortaan weer kostenloos beschikbaar te stellen.
De heer Verhagen (Amsterdam) heeft de indruk dat de uitbesteding van het blad Bridge een negatieve
uitwerking heeft op de kwaliteit. De heer Zwart stelt dat het financieel een verstandig besluit is. De
heer Van der Mars voegt eraan toe dat het de bedoeling is om het blad een actuele, moderne uitstraling
te geven en hij heeft de indruk dat dit steeds meer de goede kant op gaat. Het blad kan niet alle
doelgroepen bedienen.
De heer Lambert (Utrecht) vraagt aandacht voor het grote niveauverschil tussen spelers die bij
bekerwedstrijden (Hoofdklasse- en Elffersbeker) opgesteld worden.
De voorzitter zegt toe dat dit uitgezocht wordt.
De heer Sam (Noord-Holland) vraagt verkorting van de termijn voor sturen en keien, nu de toegestane
bestuurlijke termijnen steeds meer beperkt worden tot , b.v. 3 keer 3, of 2 keer 4 jaar. De vergadering
gaat hiermee akkoord.
De heer Sam (Noord-Holland): wil het lidmaatschap van een Soos opnemen. Toegezegd wordt dat
mogelijkheden hiervoor in nieuwe statuten zullen worden geregeld.
De heer Sam (Noord-Holland): het samenwerkingsverband met de omroep Max is niet gelukt. Kan
bridge op een andere manier ondersteund worden? De heer Van der Scheer antwoordt dat Teleac
benaderd is voor een cursus.
De heer Sam (Noord-Holland) spreekt zijn waardering uit voor het feit dat het gelukt is om het WK in
2011 in Nederland plaats te laten vinden en hij dankt het bestuur voor zijn werkzaamheden.
Mevrouw Van der Esch (Rotterdam e.o) wil graag weten wat de status is van ‘Denken en Doen’
projecten in Rotterdam. De heer Van der Scheer zegt toe dit uit te zullen zoeken.
De heer Jedema (Kennemerland) vraagt of het NBB-Rekenprogramma ook aan reisorganisaties
aangeboden kan worden. De heer Van der Scheer antwoordt dat licenties voor reisorganisaties
beschikbaar zijn.
De heer Imhof (Maasland & Meierij) komt terug op de concept districtsstatuten en vindt de inkomsten
van een district onvoldoende omschreven, nu bestuursovereenkomsten hier niet genoemd worden. De
heer Van der Scheer zegt toe hierop terug te komen.
De heer Brouwer (IJsselstreek) roept de NBB op publicitair nog meer aan de weg te timmeren. De
interland tegen Rusland b.v. kwam erg laat in de publiciteit.
De heer Muller (Zuid Limburg): waarom is de € 25.000,- begroot voor de Universiade door topbridge
niet gebruikt? De heer Laurant antwoordt dat dit een noodzakelijk besluit was in het kader van de
gestelde prioriteiten voor topbridge. Daarin weegt een wedstrijd tussen enkele universiteiten minder
zwaar.
De heer Stavast (Friesland) wil weten wat de doorlooptijd is voor het doorvoeren van de nieuwe
statuten. De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling is om in december de definitieve versie ter
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goedkeuring voor te leggen aan de ALV. Voor de invoering bij districten zal hier nog op terug worden
gekomen.
De heer Stavast (Friesland): de Boekenshop is losgekoppeld van de NBB, het is echter bekend dat de
Boekenshop in Utrecht meer faciliteiten heeft dan de winkel in Drachten. Hij noemt m.n. het ophalen
van de materialen voor het Ruitenboertoernooi. De voorzitter zegt dat de verschillen te maken hebben
met de inhoudelijk verschillende (huur)contracten tussen partijen. De heer Van der Scheer zegt toe er
nog eens naar te zullen kijken.
De heer Stavast (Friesland): is het mogelijk om een workshop voor het onderwijs te ontwikkelen?
De heer Sam (Noord-Holland) antwoordt dat er op de site van de VBD een bridgeclinic te vinden is.
De heer Mol (West Brabant) signaleert het probleem dat het grootste deel van de markt (nog steeds)
gevormd wordt door 50+ers. Het lukt maar niet om de jeugd te winnen. Minibridge moet als mislukt
beschouwd worden. Hij doet een oproep dat er niet alleen denkers nodig zijn maar zeker ook doeners!
De heer Sam (Noord-Holland) voegt hieraan toe dat het inzicht kan geven als aan nieuwe leden
standaard gevraagd wordt hoe zij met bridge in aanraking gekomen zijn. Wellicht kan de NBB hier bij
de aanmelding van nieuwe leden een vraag aan koppelen.
11. Sluiting
De voorzitter constateert dat er niets meer aan de orde is en sluit de vergadering, nadat hij alle
aanwezigen bedankt heeft voor de plezierige en constructieve wijze van vergaderen.

ALV NBB 5 juni 2010

8

