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Ledenvergadering
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Aanwezig
Vertegenwoordigers bridgeclubs: zie bijlage.
Vertegenwoordigers districten: zie bijlage.
Leden Bondsbestuur:
Koos Vrieze (voorzitter),
Petra van Wingerden-Boers (vicevoorzitter),
Jeroen Bruggeman,

Theo van Munnen,
Alexandra Ouwejan
en Jan Stavast.

Secretaris:
Gijs van der Scheer.
Ereleden:
Laurens Hoedemaker,
Bep Vriend

Armand Trippaers,
en Berry Westra.

Leden van Verdienste:
Barbara van Dijk-Hage,
Harry van de Peppel,

Ed Franken,
Pim Vaders.

Genodigden Commissies:
Wieb Brouwer
(ambassadeur, Gouden Hartenspeld),
Anneke Simons
(voorzitter Adviesraad),
Hans van Tilburg
(voorzitter Financiële Commissie),
Hans van Woerden (voorzitter Commissie Leraren Opleiding),
Carla van Rooijen
(voorzitter Commissie Jeugdbridge),
Leden Adviesraad:
Gerda Brinkman,
Michel Jansma,
Hans Suerink,
Leden Financiële Commissie:
Gerard van de Ven,

Caroline van der Esch,
Dick Rövekamp,

Ton Willems

Overige genodigden:
Ed Kilian (voorzitter Ver. Bridgedocenten)
Marleen Daenen (Vlaamse Bridge Liga).
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Afwezig met bericht van verhindering
Marten La Haye (penningmeester)
Bridgeclubs en districten: zie bijlage.
Genodigden:
Henk de Boer,
Ton Kooijman,
Folkert Schukken,
en Kees Tammens.
1.

Driek Bronsgeest-Schoute,
Ruud Ruijg,
Otto van Schravendijk

Opening

De voorzitter, Koos Vrieze, opent de vergadering en heet alle aanwezige vertegenwoordigers
van clubbesturen van harte welkom, daarnaast in het bijzonder de aanwezige Ereleden,
Leden van Verdienste en verder de voorzitter van het district Drenthe, Hans Hoek, in
verband met de uitreiking van de Hunebedtrofee en verder alle andere genodigden.
Verder zegt hij dat Marten La Haye (penningmeester Bondsbestuur) zich wegens ziekte laat
verontschuldigen.
De voorzitter merkt op dat de BridgeBond vandaag te gast is in het district Midden en Oost
Gelderland en dankt voorzitter Teun de Jong en de andere districtsbestuursleden voor de
gastvrijheid.
In het afgelopen jaar zijn verschillende personen ons aan de dood ontvallen. De voorzitter
noemt in het bijzonder Joost Hubeek (oud-Bondsbestuurslid en Lid van Verdienste), Jouk0
Renqvist (o.a. speler LBC) en Marcel Felix (medeorganisator Defensiekampioenschappen).
De voorzitter vraagt de aanwezigen te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen die het woord willen voeren, bij een microfoon te
komen staan en om duidelijk hun naam en clubnaam te melden. Het geluid van de
vergadering wordt opgenomen in verband met het verslag.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Voor dit agendaonderdeel geeft de voorzitter het woord aan de secretaris, Gijs van der
Scheer.
De secretaris zegt dat er dit jaar verschillende vragen zijn binnengekomen. De vragen zijn
zoals altijd gepubliceerd op de website en zijn behandeld in de beide vragenuurtjes eerder
vandaag.
- Van B.C. Oudorp is voor het financieel vragenuurtje een vraag binnengekomen over de

stand van zaken inzake Btw. Geantwoord is dat op 13 november a.s. een belangrijk
overleg is tussen de denksportbonden/NOC*NSF en het Ministerie van Financiën. Pas
daarna weten we meer.
- De Breezandse B.C. heeft opgemerkt dat de antivirussoftware van Kaspersky niet goed
samengaat met de NBB-Ranking. Gijs van der Scheer zegt dat de NBB-Helpdesk hier
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uiteraard mee bezig is. Het is overigens een probleem dat Kaspersky betreft. De
BridgeBond kan niet van elk antivirusprogramma een perfecte werking met de eigen
producten garanderen. Wél worden er door de helpdesk i.s.m. de makers van het NBBRekenprogramma alternatieven aangeboden.
- De heer Prins, vertegenwoordigt geen club, wil de Algemene Ledenvergadering graag
laten weten dat de wildgroei aan preëmptieve biedingen de sport minder leuk maakt, in
het bijzonder bij internetbridge. Gijs van der Scheer zegt dat hiervan mededeling is
gedaan in het beleidsvragenuurtje.
- En als laatste een ingekomen stuk van de heer Voormolen (voorzitter, en in de zaal
aanwezig), namens de Emmer Bridge Vereniging. De club toont zich niet blij met de wijze
waarop het NBB-Rekenprogramma versie 4 is geïntroduceerd. Dit bezwaar over
‘kinderziekten’ in het Rekenprogramma loopt parallel met een ingestuurde klacht van
A.B.C. West Brabant (via de heer Van Thoor, tevens districtsfunctionaris) over het werken
met versie 3 van het Rekenprogramma.
De secretaris zegt dat, zonder in casuïstiek te willen vervallen, hier een zeer terecht punt
wordt opgevoerd. Er zit spanning tussen de voortschrijdende techniek, waaronder het
NBB-Rekenprogramma en andere digitale diensten van de BridgeBond vallen en het
instrumentarium van een vereniging. Voor de BridgeBond is het haast niet meer te
beoordelen met welk antivirusprogramma lokaal wordt gewerkt, hoe up-to-date de pc of
laptop van de club is, met welk besturingssysteem en met welke hulpsoftware wordt
gewerkt. Dat maakt dat het bij nieuwe introducties/releases van het NBBRekenprogramma bijna niet te vermijden is, dat er her en der problemen optreden.
De heer Voormolen heeft op constructieve manier tips gegeven hoe bij een volgende
grote release, de BridgeBond beter beslagen ten ijs kan komen, zodat clubs niet meteen
in het diepe worden gegooid. Overigens gaat het nu weer goed bij de Emmer Bridge
Vereniging en heetf onze helpdesk goede service verricht.
Met betrekking tot de mededelingen meldt de secretaris voorts dat er na agendapunt 6
(Verslag Adviesraad) een intermezzo wordt ingelast voor de twee onderscheidingen die
uitgereikt zullen worden: de Hunebedtrofee en de Hans Kreijns Award.
3.

Verslag van de ALV d.d. 4 november 2017

De voorzitter zegt dat de bijlage het verslag betreft van het jaarcongres van vorig jaar in
Zwolle. In het verslag staan geen bijzondere acties genoteerd buiten het bestuursbeleid
waarover hij de aanwezigen apart moet rapporteren.
De voorzitter informeert of er tekstuele opmerkingen of opmerkingen naar aanleiding van
het verslag zijn. Omdat deze er niet zijn, wordt het verslag door de vergadering vastgesteld
onder dankzegging aan de opsteller.
4.

Verslag van de Financiële Commissie 2017

De voorzitter vertelt dat de Financiële Commissie één van de vier commissies is, die is
ingesteld door de Algemene Ledenvergadering en haar werk onafhankelijk van het
Bondsbestuur doet. De commissie volgt de financiële ontwikkelingen van de bond, overlegt
periodiek met de penningmeester en de directie van het bondsbureau en doet verslag aan
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de Algemene Ledenvergadering. De Financiële Commissie kijkt ook naar de begroting en
heeft dus ook naar het contributievoorstel gekeken. Hij nodigt Hans van Tilburg (voorzitter
Financiële Commissie) uit om over 2017 verslag te doen.
Geachte leden, geacht Bondsbestuur,
De Financiële Commissie (FC) heeft over het jaar 2017 conform haar taakopdracht het
financiële beleid van het Bondsbestuur gecontroleerd. Hiervoor heeft zij de jaarrekeningen
van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en haar dochtermaatschappijen beoordeeld en
besproken met de penningmeester, administrateur en directeur van het bondsbureau.
De jaarrekening 2017 van de BridgeBond is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring. De FC was aanwezig bij het afrondend overleg van penningmeester
en directie met de accountant over de accountantscontrole van de jaarrekening van de
BridgeBond van 2017.
De FC juicht het toe dat op aandrang van de Algemene Ledenvergadering (ALV) de eerste
aandacht van het Bondsbestuur uitgaat naar de recreatieve bridger. De FC betreurt het dat
een verhoging van de contributie moet worden voorgesteld. De nieuwe service van de
BridgeBond bij evenementen vraagt echter om een extra arbeidsplaats en een aantal
noodzakelijke investeringen om de uitvoering ervan mogelijk te maken. In 2018 wordt een
exploitatietekort verwacht van 134.000 euro. Deze gegevens en de actuele verwachting voor
2019 rechtvaardigen de voorgestelde contributieverhoging.
Een woord van waardering is op zijn plaats ten aanzien van de ombouw van de
contributiestructuur. De vorig jaar geschetste financiële vooruitzichten stemmen redelijk
overeen met de tot nu toe behaalde resultaten, hetgeen vertrouwen geeft voor de toekomst.
De ontwikkelingen t.a.v. de tot op heden geldende Btw-vrijstelling voor denksporten zijn
echter zorgelijk, maar het Bondsbestuur hoopt dat er voor 2019 alsnog een oplossing wordt
gecreëerd voor de denksporten, waaronder bridge.
De FC is derhalve tevreden met het gevoerde overleg en de daarbij gegeven informatie. Zij
stemt in met de weergave van de resultaten van het gevoerde financiële beleid in de
jaarrekeningen over 2017. Op grond hiervan stelt de FC aan de ALV van de BridgeBond voor
om het Bondsbestuur in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder decharge te
verlenen voor het in 2017 gevoerde financiële beleid.
Hans van Tilburg, 3 november 2018, namens de door de ALV benoemde Financiële
Commissie.
De voorzitter dankt Hans van Tilburg en de overige leden voor het werk en het verslag.
Vanuit de zaal zijn er geen vragen over het verslag van de Financiële Commissie.
5.

Jaarverslag 2017

Sportief Jaarverslag 2017
De voorzitter merkt op dat het Sportief Jaarverslag een reflectie is van alle activiteiten die
door al die vrijwilligers in het land ten behoeve van bridge worden uitgevoerd. Het is altijd
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indrukwekkend om te zien hoeveel er in zo’n grote vrijwilligersorganisatie als de BridgeBond
gebeurt.
Omdat er geen opmerkingen zijn, wordt onder dankzegging aan allen die zich hebben
ingespannen, het Sportief Jaarverslag 2017 door de vergadering vastgesteld.
Financieel Jaarverslag 2017
Activiteiten vertalen zich ook altijd in cijfers. Namens de penningmeester, merkt de
voorzitter op dat het Bondsbestuur verheugd is te kunnen melden dat het resultaat van de
BridgeBond in 2017 aanzienlijk beter is geweest dan begroot. Uiteindelijk is het jaar
afgesloten met een positief resultaat en konden ook de bestemmingsreserves worden
ontzien. Het goede resultaat komt voor een belangrijk deel door de rimpelloze overgang in
de contributiesystematiek: de complexe technische aanpassingen konden alle binnen het
geplande budget en de geplande tijd worden gerealiseerd.
De inkomsten uit de contributies zijn door de wijziging in systematiek lastig te vergelijken,
maar in totaliteit zijn deze opbrengsten iets teruggelopen, zij het iets minder dan in het jaar
daarvoor.
Verder is aan de batenkant de structurele sponsorbijdrage van TeamNL toegevoegd en was
er in 2017 een eenmalige afbouwbijdrage van de Federatie Nederlandse Denksporten.
Aan de lastenkant is in 2017 Topsport er in geslaagd aanzienlijk minder kosten te maken dan
begroot, waardoor de reserve voor Topsport zelfs iets is toegenomen.
Eén en ander resulteert in een operationeel resultaat dat bestaat uit een overschot van bijna
€ 60.000. Dit overschot stijgt zelfs nog nu de Bridge- en Boekenshop, die een deelneming van
de BridgeBond is, een winst heeft gemaakt van ruim € 10.000.
Al met al eindigt de jaarrekening 2017 met een batig saldo van € 16.704.
De voorzitter merkt op dat gelet op de aanhoudend noodzakelijke investeringen in
automatisering, de vergadering wordt voorgesteld het batig saldo over 2017 (€ 16.704) aan
te wenden voor toevoeging aan de bestemmingsreserve automatiseringskosten. De
vergadering heeft hierover geen vragen en gaat hier unaniem mee akkoord.
Omdat er verder geen opmerkingen uit de zaal komen, concludeert de voorzitter met dank
aan de Financiële Commissie, dat de Algemene Ledenvergadering het Financieel Jaarverslag
2017 goedkeurt en vaststelt, waarbij het Bondsbestuur decharge krijgt voor het gevoerde
beleid in 2017.
6.

Verslag Adviesraad

Nadat onder agendapunt 4 de Financiële Commissie, een ALV-commissie die toeziet op de
financiën, aan bod is geweest, heeft de voorzitter het genoegen hier nog een andere
commissie van de Algemene Vergadering aan het woord te laten. Dit is geen
toezichthoudende commissie, maar daarom niet minder belangrijk: de Adviesraad dient het
Bondsbestuur - gevraagd en ongevraagd - van advies.
De voorzitter nodigt Anneke Simons, voorzitter van de Adviesraad, uit om de vergadering
kort bij te praten over de huidige zienswijze van de commissie.
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Verslag Adviesraad november 2017 tot en met oktober 2018
Samenstelling Adviesraad
Per heden treedt Hans Reijn af als lid van de Adviesraad. Hij heeft de maximale
zittingstermijn volgemaakt. Hans wordt bedankt voor zijn inzet voor de Adviesraad, met
name zijn expertise op het gebied van bridgeopleidingen gaan we zeer missen. Om de
Adviesraad weer op sterkte te brengen is een vacature opgesteld voor de werving van nieuwe
leden voor de Adviesraad. Het verheugt ons zeer dat er veel reacties zijn gekomen, zowel van
kandidaten met een ruime ervaring in de bridgewereld als van kandidaten uit
bedrijfsleven/overheid. Het bestuur van de BridgeBond draagt vandaag Gerda Brinkman en
Carel Storm van ’s Gravesande voor als nieuwe leden van de Adviesraad. Daarmee is de
Adviesraad weer voltallig en multidisciplinair van samenstelling.
Vanuit het voorzittersoverleg districten is samen met het Bondsbestuur een onderzoek
gestart naar de verduidelijking van de rol en positie van de districten binnen de BridgeBond.
Als één van de opties is genoemd de districtsvoorzitters meer zetels te geven in de
Adviesraad. We wachten het definitieve rapport af en zullen dan in overleg treden met de
districtsvoorzitters en het Bondsbestuur over de rol van de districten binnen de Adviesraad.
Rol Adviesraad
De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Bondsbestuur. De
Adviesraad heeft over de periode november 2017 tot en met september 2018 slechts
eenmaal een adviesvraag van het bestuur van de BridgeBond ontvangen. Een sterke
organisatie is gebaat bij transparant bestuur. Hoewel we ervan overtuigd zijn dat het huidige
Bondsbestuur zich sterk maakt voor bridgend Nederland, is er naar de mening van de
Adviesraad nog te weinig transparantie. Dat heeft, voor zover het de rol van de Adviesraad
betreft, tot gevolg dat de kennis en kunde van de leden van de Adviesraad onvoldoende
wordt benut door het Bondsbestuur. Het roept de vraag op of het Bondsbestuur het nut en
noodzaak van een Adviesraad ziet. Inmiddels heeft daarover een gesprek plaatsgevonden
met de voorzitter van het Bondsbestuur. Dit onderwerp zal de komende maanden verder
worden opgepakt door Bondsbestuur en Adviesraad.
De Adviesraad heeft afgelopen seizoen tweemaal overleg gevoerd met een
vertegenwoordiging van het Bondsbestuur. In deze vergaderingen was aandacht voor de
lopende zaken binnen de BridgeBond.
Daarnaast heeft de Adviesraad éénmaal onderling overleg gevoerd en diverse malen via mail
overleg gevoerd.
Inhoudelijk advies
Het Bondsbestuur heeft op 26 april 2018 advies gevraagd aan de Adviesraad over het door
de Commissie Jeugdbridge ingediende rapport Breedtesport Jeugdbeleidsplan 2018-2022. De
Adviesraad heeft hierop advies gegeven d.m.v.een aantal aanbevelingen, waaronder
aansluiting zoeken bij reeds bestaande initiatieven, gebruik maken van de kracht van de
eigen jeugd, de functie van de centrale accountmanager en de inzet en beloning van
gekwalificeerde docenten die gericht zijn op lesgeven aan jongeren. Met name aansluiting bij
lokale initiatieven en samenwerken met lokale clubs en districten mag wat de Adviesraad
betreft nog meer aandacht krijgen.
Vanuit de Adviesraad is zeer veel waardering voor het gedegen plan dat de Commissie
Jeugdbridge heeft opgesteld. Het is een goede zaak om komende jaren extra te focussen op
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het werven en behouden van jonge bridgespelers. We wensen het bestuur van de BridgeBond
en de Commissie Jeugdbridge veel succes bij de uitvoering van het beleidsplan.
Ten slotte
Namens de Adviesraad spreek ik onze waardering uit voor alle vrijwilligers die bij clubs,
districten en in besturen van de BridgeBond zo’n belangrijke rol spelen. Ook gaat onze
waardering uit naar de medewerkers van het bondsbureau die er voor zorgen dat wij de
nodige faciliteiten hebben om de door ons zo gewaardeerde bridgesport te kunnen
beoefenen.
Anneke Simons
Voorzitter Adviesraad
De voorzitter bedankt Anneke Simons voor het verslag van de Adviesraad.
7.

Bestuursbeleid

Aan de hand van een PowerPointpresentatie neemt de voorzitter de aanwezigen mee in de
activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan “Kom Erbij”.
De belangrijkste punten uit de presentatie:
- Toegankelijkheid bridgegemeenschap en clubs.
In 2018 zijn diverse projecten gestart die ook nog zullen doorlopen in 2019:
• Vanochtend, als opening van het Bridgecongres, is de nieuwe website van de
BridgeBond gepresenteerd. Het is een continu proces om ook deze nieuwe website,
waar nodig, te blijven verbeteren.
• Veel werk is verzet om aan de verplichtingen uit de AVG te voldoen. Dit is voortvarend
aangepakt. De komende maanden zullen de laatste onderdelen daarvan worden
afgerond.
• Via de digitalisering van kaderopleidingen wordt de ondersteuning aan de clubs verder
ontwikkeld (E-learning).
• Ontwikkeling NBB-Rekenprogramma. Niet altijd zichtbaar voor iedereen, maar de
ontwikkeling en de verbetering van het rekenprogramma is ongelofelijk complex.
Hiervoor werkt de BridgeBond samen met een externe partner: BridgeSystems.
• Binnen de bridgeorganisatie wordt nu en in 2019 gekeken naar de positie van de
districten. Statutair is deze onduidelijk. Een commissie, bestaande uit enkele
districtsvoorzitters en voorzitters van clubs, komt in 2019 met adviezen. Wellicht dat
dit betekent dat de Statuten van de BridgeBond aangepast moeten worden.
- Toegankelijkheid bridgespel.

• ‘Start met bridge’: de BridgeBond heeft de keuze gemaakt voor een
bridgeleermethode met een standaardbiedsysteem in de hoop dat zoveel mogelijk
bridgers hetzelfde systeem leren en spelen, zodat het gemakkelijk is om aansluiting te
vinden bij een club.
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• Jeugd: in 2017 heeft Carla van Rooijen, voorzitter van de Commissie Jeugdbridge, een
eerste aanzet gegeven tot een nieuw jeugdbeleidsplan dat inmiddels is vastgesteld en
aan het Bondsbestuur is gepresenteerd. Onderdeel van het jeugdbeleidsplan is het
project dat vanaf januari 2019 opgestart zal worden en waarbij getracht zal worden op
middelbare scholen een plaats voor bridge te verwerven. Op het bondsbureau zal een
medewerker daarvoor worden aangesteld. Vandaag is er een workshop Jeugdbridge
geweest waarbij is uitgelegd hoe bridge op een middelbare school als een van de
leervakken een plek heeft gekregen. Dit is een inspirerend voorbeeld. Er zal de
komende tijd worden geïnventariseerd wat er al gebeurt in het land en wat nodig is.
Het jeugdbridgekamp is geweest. Hierover komen straks twee deelneemsters iets
vertellen.
- Activiteiten 2019

• Jeugd: Er is een motie binnengekomen waarin gevraagd wordt om meer aandacht voor
het Jeugdfonds. Het voorstel is om de andere fondsen op te heffen zodat er maar één
fonds, het Jeugdfonds, overblijft. In het vooroverleg met de indieners is besloten deze
motie niet in stemming te brengen. De voorzitter geeft aan dat al zijn royalty’s voor de
methode ‘Start met bridge’ voor het Jeugdfonds zijn. Leo Huvers (district Leiden e.o.)
en Tim Verbeek (DS’16) houden een bevlogen betoog ten behoeve van het jeugdbridge
(en de daarmee verbonden toekomst van bridge). Tim Verbeek overhandigt de
voorzitter het donatieformulier “Bridge helpt” waarmee hij ieder jaar € 30,= doneert
aan het Jeugdfonds. Hij hoopt dat velen zijn voorbeeld zullen volgen.
• Groei: om als BridgeBond te kunnen groeien, moet er veel gedaan worden om nieuwe
leden te werven. Het Bondsbestuur heeft er voor gekozen om zwaar in te zetten op
marketing, zodat de BridgeBond zichtbaar wordt zowel bij de bridgers die nog geen lid
zijn, als bij mensen die het bridgen nog moeten leren. Vanaf 1 september jl. is het
team van het bondsbureau versterkt met de komst van een hoofd Marketing &
Communicatie, Sharon Löwensteijn.
De BridgeBond zal in 2019 aandacht geven aan docenten en de mogelijkheden hen aan
clubs te binden zonder concurrerend te hoeven zijn. Te denken valt aan samenwerken
van docenten en clubs bij het opzetten van cursussen. De clubs spannen zich in om
ervoor te zorgen dat cursisten/nieuwe bridgers bij de clubs willen blijven. Hiervoor is
een veilige omgeving en positieve ontvangst (laagdrempelig) nodig.
• Start met bridge: in de zomer 2019 wordt het 2e deel inzake Standaard Hoog verwacht
beschikbaar te zijn. Er zal voldoende aanvullende ondersteuning voor docenten zijn,
o.a. met PowerPointPresentaties van de hand van Ton Walbeek. Ook komt er
natuurlijk een docentenhandleiding beschikbaar.
Dat bridge een sociale rol vervult, is algemeen bekend onder bridgers. Bridge is meer
dan alleen een spelletje. De bridgegemeenschap komt wekelijks bijeen, ook om samen
te eten of samen andere activiteiten te ondernemen. Vanuit die gedachte en vanwege
de aandacht die er op dit moment bij beleidsmakers (gemeentelijk en op landelijk
niveau) is voor de bestrijding van eenzaamheid, zal getracht worden Denken en Doen
bij beleidsmakers aan te bieden als instrument om onder ouderen sociale netwerken
te stimuleren.
• Automatisering: dat automatisering een kernactiviteit is en zal blijven van de
BridgeBond is overduidelijk. Het is niet meer voor te stellen dat het anders zou zijn.
Het NBB-Rekenprogramma, de NBB-Uitslagenservice, de nieuwe website, het zijn maar
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enkele voorbeelden. In 2019 zal gewerkt worden aan de integrale vernieuwing van de
clubwebsites.
Volgens de voorzitter zit de BridgeBond aan het eind van het jaar halverwege het
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Veel zaken uit dit plan dienen gecontinueerd en versterkt
te worden. Daar is meer tijd voor nodig dan was ingeschat. In de ALV van november 2019 zal
waarschijnlijk door het Bondsbestuur worden voorgesteld om de termijn van het huidige
plan met 2 jaar te verlengen. In 2022 zal er dan een nieuw meerjarenbeleidsplan worden
voorgesteld.
De voorzitter nodigt Sarah en Lotte de Wijs (met hun vader Simon de Wijs, topbridger en lid
van de nationale selectie) uit om op het podium iets te vertellen over het Jeugdbridgekamp
2018. Na jarenlange afwezigheid is in 2017 weer gestart met een Jeugdbridgekamp. Er
waren toen 15 deelnemers. Dit jaar waren er 32 deelnemers en er moest een wachtlijst
worden ingesteld. In 2019 zal het jeugdkamp plaatsvinden op een nieuwe en grotere locatie,
zodat nog meer jeugd kan deelnemen. Tijdens het kamp is er veel aandacht voor bridge
natuurlijk, maar is er ook veel tijd voor allerlei andere leuke (buiten)activiteiten. Kinderen
van 8-16 jaar zijn welkom. Het is niet nodig dat je al kunt bridgen.
De voorzitter vraagt de beide jongedames en hun vader nog even op het podium te blijven
staan en vraagt Armand Trippaers om Simon toe te spreken.
Intermezzo
Hans Kreijns Award
Armand Trippaers vertelt over de Hans Kreijns Award en dat deze is ingesteld voor de
sportiefste speler van het afgelopen jaar. De HK-award is in 2012 voor het eerst uitgereikt
door Hanneke Kreijns (voorzitter jury) ter in nagedachtenis aan haar vader. De jury bestaat
verder uit de ambassadeurs van de BridgeBond. Omdat Hanneke Kreijns vandaag niet
aanwezig is, heeft Armand de eer om de award uit te mogen reiken. Ieder jaar worden er
diverse voordrachten ontvangen.
De winnaar van de HK-award 2018 is een speler waaraan de volgende kwalificaties zijn
meegegeven: plezier in het spel, sociaal ingesteld, kan goed relativeren en is gefocused,
altijd bereid om mensen te helpen, heeft met bridgepartner eigen systeem bedacht, heeft
nationaal en internationaal zijn sporen verdiend, blijft altijd respectvol naar bridgepartner en
tegenspelers. Winnaar is: Simon de Wijs.
Na de overhandiging van de bloemen en de HK-award, is er een kort dankwoord van Simon
waarin hij iedereen bedankt (inclusief zijn gezin dat hem altijd steunt en eraan bijgedragen
heeft dat hij hier nu op het podium staat). Hij ervaart het als een grote eer om deze award in
ontvangst te mogen nemen.
Hunebedtrofee
De voorzitter vertelt dat het een diep gewortelde traditie is dat hij samen met de voorzitter
van het district Drenthe op deze vergadering de Hunebedtrofee uitreikt. Deze trofee is een
wisseltrofee. De voorzitter nodigt de voorzitter van district Drenthe, Hans Hoek, die de
trofee zal uitreiken, uit om naar voren te komen.
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Hans Hoek zegt dat het bij de Hunebedtrofee gaat om een opmerkelijke prestatie in het
afgelopen jaar, die de bridgesport bevordert. Dit jaar is de keuze, geheel in het licht van de
beleidspunten voor 2019, gevallen op een initiatief in het land waarbij bridge op de
middelbare school wordt gepromoot. Op veel plaatsen in het land zijn er de laatste jaren al
initiatieven ontwikkeld. Bijvoorbeeld in Drenthe zelf, daar timmert Coby Wichers geweldig
aan de weg. In 2017 namen ongeveer 100 scholieren deel; in 2018 is dit verdubbeld naar
200. Hij is van mening dat veel mogelijk is, maar dan wel met een duidelijke structuur
waarbinnen district en clubs een belangrijke rol spelen. Zonder de betrokkenheid van de
districten en de clubs wordt het moeilijk.
De Hunebedtrofee 2018 is voor Sam Spaargaren en Romano de Bock door hun toedoen het
gelukt is: om bridge als leervak op het rooster te krijgen van het Herbert Vissers College. Een
prestatie van formaat. Een prestatie die hopelijk veel navolging zal krijgen.
Hans Hoek vraagt beide heren naar voren te komen om de wisselprijs (en voor ieder en voor
de school een kleine Hunebed om te behouden) en de bloemen in ontvangst te nemen.
Mede namens Romana de Bock, spreekt Sam Spaargaren een kort dankwoord.
Einde Intermezzo
8.

Begroting 2019 met contributievoorstel

In afwezigheid van de penningmeester voert de voorzitter het woord inzake de begroting
2019 en het contributievoorstel:
In het kader van de begroting 2019 is het goed om eerst even naar de outlook voor 2018 te
kijken. Voor 2018 is een negatief resultaat begroot van € 132.000. Bij een goede inschatting
van de forecast voor dit jaar wordt nog steeds een negatief resultaat verwacht. Aan de
batenkant is er een positief resultaat ten opzichte van de begroting bij de exploitatie van het
zalencentrum te verwachten, maar er is tegelijkertijd een innovatiesubsidie van NOC*NSF
niet verkregen. Aan de lastenkant zijn er een aantal kleine meevallers maar tegelijkertijd
dreigen de kosten voor automatisering, met name door de kosten van de overgang naar
NBB-Rekenprogramma 4.0 hoger dan begroot uit te vallen.
Dit betekent dat er over 2018 voor het eerst sinds een aantal jaren daadwerkelijk een
negatief resultaat te verwachten is.
Kijkend naar de begroting van 2019,valt op dat er ook in 2019 zeer aanzienlijke
automatiseringskosten worden verwacht in het kader van het NBB-Rekenprogramma, de
website, de clubsites en het applicatieplatform. Daarnaast is in 2018 gestart met het
jeugdplan om naast de bestaande initiatieven, bridge te gaan promoten op middelbare
scholen en is er gestart met het versterken van de afdeling marketing met als doel om een
groei te realiseren bij met name het aantal individuele leden. Al deze initiatieven vragen
additioneel budget in 2019.
In de begroting van 2019 is aan de opbrengstenkant een verhoging van het aantal
individuele leden met ca. 2.000 voor een bedrag van ruim € 50.000,= opgenomen als
verwacht resultaat van de marketinginspanningen.
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Om in 2019 geen hoger tekort te hebben dan in 2018, is een verhoging van de contributie
noodzakelijk. Bij een verhoging van de contributie van € 1,= bedraagt het begrote tekort
voor 2019: € 130.000,= hetgeen in het licht van de financiële positie van de bond acceptabel
is.
Vanaf 2020 verwachten we dat een verdere groei van het aantal leden als gevolg van de
nieuwe contributiestructuur, de nieuwe bridgeleermethode en de marketinginspanningen
het hogere kostenniveau zal compenseren.
De algemene beleidslijn dat de contributies bij de BridgeBond ten hoogste meestijgen met
het tempo van de inflatie wordt door het Bondsbestuur onverminderd onderschreven en
kan, zodra de groei zich aandient, worden hersteld.
Voor het jaar 2019 wordt dan ook voorgesteld om de contributie voor het gewone clublid én
voor het individueel recreatieve lid met 1 euro te verhogen tot respectievelijk € 23,= per
gewoon clublid en € 26,00 voor een individueel recreatief lid met machtiging (door de
korting voor afgifte van de machtiging te korten met € 1,=).

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn:
Ingrid de Bijl (district Noord-Holland, namens RKABC Alkmaar): de voorgestelde verhoging is
een boven inflatoire verhoging. Clubs moeten gemiddeld 1/3 van hun contributie afdragen
aan de BridgeBond. Daarbij spelen ook de mogelijke invoering van een ander Btw-tarief en
de afnemende ledenaantallen. Het deel dat afgedragen moet worden is bijna niet meer op
te brengen. En namens haar eigen club, (Alkmaar Noord) brengt zij in dat de post Marketing
met een fors bedrag gestegen is. Graag een toelichting.
De voorzitter zegt dat juist vanwege de afname van het aantal leden er de komende jaren
veel wordt geïnvesteerd in Marketing. Het ledenaantal zal moeten gaan groeien.
Wieb Brouwer (district IJsselstreek, namens een aantal clubs): de concurrentiepositie van bij
de BridgeBond aangesloten clubs ten opzichte van niet-aangesloten clubs, verslechtert
steeds meer, juist door de hogere contributie die geheven moet worden. Hij vreest een
trend dat juist meer en meer clubs het lidmaatschap zullen gaan opzeggen.
Leo Huvers (district Leiden e.o.): hij steunt de verhoging van de contributie met 1 euro, maar
vindt het naast het extra budget voor Marketing en Communicatie nog belangrijker dat het
Bondsbestuur zich ook buigt over de vraag waarom er ieder jaar steeds minder mensen lid
zijn van de BridgeBond. Waar ligt dat aan? Wat te doen als de trend zich zo voort blijft
zetten? Waar staan we over 10 jaar? Zijns inziens moet de BridgeBond bridge meer
positioneren als sport en het moet voor de jeugd aantrekkelijker worden gemaakt.
Vanuit de zaal wordt de suggestie gedaan om de verschillende reserves die op de balans
(d.d. 31 december 2017) staan, aan te spreken in plaats van een contributieverhoging. De
voorzitter geeft aan dat van het eigen vermogen van de BridgeBond het overgrote deel
(meer dan 2 miljoen) in steen zit. Met andere woorden, de beschikbare liquiditeit is
ongeveer 5 ton. Het lijkt hem erg onverstandig om deze reserve aan te spreken.
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Gevraagd wordt of er bij de districten geen geld is om bij te dragen. De voorzitter geeft aan
dat er wel wat geld bij de districten is, maar hier beslist hij niet over. Dat is aan de districten.
Verder wordt gevraagd hoe de raming van 6% groei in 2020 van het aantal leden
onderbouwd is. De secretaris antwoordt dat de groei in de begroting 2019 gebaseerd is op
een toename van lidmaatschappen van clubs, groei van het aantal recreatieve leden
(ongeveer 3000-4000) en meer inkomsten uit toeslagen. Verder wordt groei verwacht in het
aantal Basisclubs. Verder merkt hij op dat in de afgelopen jaren ook kortingen op de
contributie aan clubs zijn doorgevoerd. Dit moet niet uit het oog verloren worden.
Omdat er geen verdere vragen zijn, brengt de voorzitter het Contributievoorstel 2019 in
stemming. Gelet op de discussie in de zaal vraagt hij de uitgereikte stembriefjes (die ieder
een ander gewicht kunnen hebben) indicatief te gebruiken. Groen is vóór het
bestuursvoorstel, rood is tegen. De zaal kleurt groen waarbij circa 10 tot 15 rode kaarten
worden waargenomen, een duidelijke minderheid. Het aantal onthoudingen is gering. De
voorzitter constateert dat het Contributievoorstel 2019 hiermee is aangenomen.
De voorzitter brengt vervolgens de begroting 2019 in stemming. Dit gebeurt indicatief via
het handopsteken met stemkaarten. Eenzelfde verhouding (overweldigende meerderheid
vóór) als bij het contributievoorstel wordt waargenomen met nog iets minder rode kaarten.
Ook nu zijn er onthoudingen. De voorzitter constateert dat de begroting voor 2019 is
vastgesteld.
9.

Voorstel (her)benoemingen organen NBB

Alvorens over te gaan tot het agendapunt Benoemingen merkt de voorzitter op dat de bond
afhankelijk is en blijft van vrijwilligers. Het Bondsbestuur is nog steeds erg blij om te zien dat
er zoveel mensen zijn die bereid zijn om hun deskundigheid voor bridge in Nederland in te
zetten, waaronder de clubbestuurders die in de zaal aanwezig zijn.
A. Financiële commissie
In de Financiële Commissie zijn in 2018 geen leden her te benoemen of aftredend. Er zijn
geen vacatures.

B. Straf- en Tuchtcommissie
Veiligheid in de sport is een groot issue en tuchtrecht is daarbij een belangrijke bouwsteen
om ongewenst gedrag tegen te gaan en de integriteit van de sport te handhaven. De
commissie is in de afgelopen jaren wat uitgedund en in goed overleg met de voorzitter van
de Straf- en Tuchtcommissie is het voorstel om de commissie op dit peil te houden.
Aftredend en reglementair herkiesbaar is de heer Peter van de Linde (afwezig). Hij heeft
aangegeven voor een nieuwe periode van drie jaar beschikbaar te zijn. Aan de Algemene
Ledenvergadering wordt voorgesteld de heer Peter van de Linde in de Straf- en
Tuchtcommissie her te benoemen voor een periode van drie jaar. Het Bondsbestuur
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waardeert het zeer dat hij weer door wil gaan. De Algemene Vergadering stemt unaniem in
met deze herbenoeming.
C. Commissie van Beroep
In de Commissie van Beroep zijn periodiek aftredend en reglementair herkiesbaar de heren
Otto Schravendijk en Nol Monster (beiden niet aanwezig). Beide heren hebben aangegeven
niet herkiesbaar te zijn.
In 2017 zijn door de ALV in verband hiermee reeds drie nieuwe leden aan de commissie
toegevoegd. Er zijn daarom thans geen vacatures.
Het heeft het Bondsbestuur behaagd om de Gouden Hartenspeld toe te kennen aan Otto
Schravendijk als dank voor zijn bewezen diensten gedurende al die jaren in de CvB. Vandaag
wordt deze onderscheiding door Marijke Erich bij een afscheidsetentje met de CvB
uitgereikt. Uiteraard wordt daarin ook de waardering voor het werk van Nol Monster
uitdrukkelijk overgebracht.
D. Adviesraad
In de Adviesraad is tussentijds en op eigen verzoek afgetreden de heer Hans Reijn.
Periodiek aftredend en reglementair herkiesbaar zijn mevrouw Caroline van der Esch en de
heer Michel Jansma. Zij hebben beiden aangegeven voor een nieuwe periode van drie jaar
beschikbaar te zijn. Door het tussentijdse vertrek van de heer Hans Reijn is een vacature
ontstaan. Daarnaast is er de behoefte om de Adviesraad uit te breiden tot acht leden.
Daarom stelt het Bondsbestuur voor om twee nieuwe leden in de Adviesraad te benoemen.
Het Bondsbestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor, daartoe de Adviesraad
gehoord hebbende, om mevrouw Caroline van der Esch en de heer Michel Jansma (beiden
aanwezig) her te benoemen voor een periode van drie jaar. Het Bondsbestuur waardeert het
zeer dat beiden nog weer door willen gaan. De Algemene Vergadering stemt unaniem in met
deze herbenoemingen.
Voorts stelt het Bondsbestuur de Algemene Ledenvergadering voor nieuw in de Adviesraad
te benoemen als gewoon lid mevrouw Gerda Brinkman (aanwezig) en de heer Carel Storm
van ’s Gravesande (niet aanwezig), ieder voor een periode van drie jaar. De Algemene
Vergadering stemt unaniem in met de beide benoemingen.
Tenslotte wordt Hans Reijn uitdrukkelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet in deze
commissie.
E. Bondsbestuur
Dan komen we toe aan het Bondsbestuur zelf. Ook hier wordt volgens het rooster van
aftreden gewerkt, dat op onze website staat:
In het Bondsbestuur zijn in 2018 statutair aftredend de heren Koos Vrieze (voorzitter), Jan
Stavast en Jeroen Bruggeman. Alle drie hebben aangegeven voor herbenoeming voor een
nieuwe periode van drie jaar beschikbaar te zijn.
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In het Bondsbestuur was in november 2017 statutair aftredend mevrouw Petra van
Wingerden-Boers. De herbenoeming moet nog door de Algemene Ledenvergadering worden
bevestigd. Mevrouw Petra van Wingerden-Boers heeft aangegeven conform het rooster van
aftreden tot en met 2020 beschikbaar te zijn.
Het Bondsbestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om de heer Koos Vrieze her te
benoemen in de functie van voorzitter voor een nieuwe periode van drie jaar. Voorts stelt
het Bondsbestuur de Algemene Ledenvergadering voor de heren Jan Stavast en Jeroen
Bruggeman her te benoemen voor een nieuwe periode van drie jaar en de herbenoeming
van mevrouw Petra van Wingerden-Boers te bevestigen voor het restant van haar
zittingstermijn. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de voorgestelde
herbenoemingen en bevestigt unaniem alsnog de herbenoeming van mevrouw Petra van
Wingerden-Boers.
10. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de jaarrekening 2018
De voorzitter licht toe dat, gelet op artikel 21 lid 4 van de Statuten van de Nederlandse
Bridge Bond, de accountant die een verklaring over de jaarrekening afgeeft, wordt benoemd
door de Algemene Ledenvergadering.
Na overleg met de Financiële Commissie van de BridgeBond wordt hierbij aan de Algemene
Ledenvergadering voorgesteld om te besluiten dat aan de Stichting Audit Only uit Raalte
opdracht wordt gegeven om over de jaarrekening van 2018 een verklaring af te leggen die
bij de jaarrekening zal worden gevoegd.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De Algemene Ledenvergadering stemt
unaniem in met het voorstel.
11. Vaststellen datum en locatie Bridgecongres 2019
De voorzitter meldt dat al eerder is vastgesteld dat het jaarverslag en de jaarrekening in
concept op de website komen zodra deze gereed zijn. Dat is in elk voorjaar. Hierdoor kunnen
deze stukken, desgewenst, aan de orde komen in het voorzittersoverleg dat het
Bondsbestuur elk voor- en najaar met de districten heeft.
Dit gezegd hebbende: voorgesteld wordt om het volgende Bridgecongres te houden op
zaterdag 9 november 2019, te ‘s-Hertogenbosch (Brabanthallen) met een ontheffing
conform artikel 2:48 BW voor het eerder vaststellen van de jaarrekening 2018 tot eind 2019.
De Algemene Ledenvergadering stemt vervolgens unaniem in met het voorstel voor datum
en locatie.
12. Rondvraag
Uit de zaal komt de vraag wat het logo van de BridgeBond voorstelt, het lijken wel vier
handdoeken. Volgens de voorzitter zijn het gewoon vier speelkaarten in de kleuren van de
bond. In vergelijking met veel andere sportbonden heeft de BridgeBond een erg mooi logo.
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De heer Sikking (Breezandse B.C.) vraagt waarom sinds augustus 2018 de NBB-Clubranking
niet meer goed werkt in combinatie met Karspersky antivirusprogramma. De voorzitter zegt
dat er bij de Clubranking niks gewijzigd is wat dit kan veroorzaken. De helpdesk is druk
geweest om dit probleem uit te zoeken, maar het probleem lijkt te liggen aan de kant van
Karspersky. Advies is om over te stappen op een ander antivirusprogramma. Zodra de
helpdesk een andere oplossing weet, dan zal hierover uiteraard worden bericht.
De heer Roelof Santing is van mening dat clubs een grotere rol moeten spelen om nieuwe
bridgers die een cursus doen, voor hun club te behouden. Hij geeft zelf een beginnerscursus
en bemerkt dat veel mensen deelnemen aan cursussen bij NBB-clubs, maar vervolgens geen
lid worden van de club.
De heer Hoevenaars (B.C. Leidschenhage) heeft er geen moeite mee dat bridgers na het
volgen van een cursus naar een andere club gaan. Hij vindt het belangrijk dat ze leren te
bridgen en blijven bridgen. 60% van de cursisten blijft volgens hem behouden voor bridge.
Hij ziet dat juist als iets heel positiefs en als winst.
De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn.
13. Sluiting
Voordat de voorzitter de vergadering sluit, dankt hij allen namens de andere leden van het
Bondsbestuur voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen straks een goede
reis naar huis. Hij hoopt dat dit Bridgecongres voor iedereen een plezierige en inspirerende
ervaring is geweest en hoopt velen nog even bij de borrel te ontmoeten. Tot ziens op 9
november 2019 in Den Bosch!
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Bijlage

Aanwezige clubs
BRIDGEDISTRICT AMSTERDAM
1003 Het Witte Huis
1023 B.C. Onder Ons Aalsmeer
1032 B.C. de Hulksbrug
1036 B.V. Pegasus-Amstelland
1056 B.V. de Kwakel
UTRECHT
2002 B.C. Door Durf Sterk
2016 B.C. de Vechtstreek
2017 B.C. het Witte Huis
2019 B.C. Vianen
2026 B.C. Star
2034 B.C. Maartensdijk
2043 B.C. '80
2051 B.C. Montfoort
2088 DS'16
2502 B.C. Sans Souci
2503 Bridge Comb. Concordia '86
2505 Woensdagbridge Vleuten
DEN HAAG E.O.
3002 B.C. Gr.Deijleroord
3006 B.C. Leidschenhage
3033 Blue Club
3041 City B.C.
3048 de JAVA club
NOORD-HOLLAND
4016 B.C. Akersloot
4019 B.C. Oudorp
4037 B.C. Andijk
4049 B.C. Alkmaar Noord
4067 B.C. Krommenie
4083 DMB bridge
4505 Breezandse B.C.
ROTTERDAM E.O.
5010 B.C. Metro
5018 B.C. Never Down
5019 B.C. Langeland
5031 B.C. de Meteoor
5033 B.C. IJsselbridge
5036 B.C. Schollevaar
5043 N.R.B.C. Capelle
5074 B.C. De Tochten
5502 Bridgeclub De IJssel

B. Vriend
T.J. de Jong
T. Kielmann
E. van Ettinger
N. Koning

Voorzitter

J.C. Ederveen
C.J. Beukelman
M.M. Jansma
A.J. Janmaat-Uijtewaal
E. Franken
H.W. van Gend
J.C.J. Le Fèvre
G.C. van Woudenbergh
W.Chr. Verbeek
W. Doelman
N.A.H. Verhaar
W.J.J. van Rijnsoever

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

M.M. Bellekom-Vogels
P.P.M. Hoevenaars
J.J.W. Moormann
S.M. Bong
A. Poort

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

J.H.A. Toby
N. Verwer
P.E. Molenaar
I.S. de Bijl-Baerselman
P. Schrekker
R.M. de Jong
A.C.J. Sikking
C. Schouwstra
M.A. Stoelinga
M. Onder de Linden
H.T.A. Derksen
J.J. Engelberts
J.M.J. Esveld
F.H. Mulder
R.L.M. Verdonck
A.C. Harte

Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter
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KENNEMERLAND
6058 Bridgeclub Sansation
6062 B.C. Bridgebird
6502 B.C. Rijsenhout
MIDDEN EN OOST GELDERLAND
7002 B.C. Schaarsbergen
7007 A.B.C. Doetinchem
7013 B.C. Klavertje Elf
7015 B.C. De Liemers
7017 Lunterse B.C.
7018 B.C. de IJsselstreek
7020 B.C. Interbridge
7026 Bridgeclub Dieren
7032 A.B.C. Wageningen
7033 B.C. Huissen
7035 B.C. Sans Fumeurs
7037 Elster B.C.
7039 B.C. Sans Souci
7042 Cool Down
7044 B.C. de Oude IJssel
7049 Duivense B.C.
7052 Bridgeclub Neede en Omstreken
7053 B.C. Met Open Kaart
7054 B.C. de Witte Hinde
7059 B.C. de Open Hof
7069 B.C. Angerlo
7070 B.C. Jump '85
7071 B.C. de Honneur
7073 De DenkTank
7076 B.C. Berkel-Bridge
7078 B.C. Gezelligheid Troef
7081 Bridgeclub Valburg
MAASLAND & MEIERIJ
8003 Osse B.C.
8004 Berlicumse B.C.
8006 B.C. Safety Play
8012 B.C. Ussen
8017 W.B.C. de Meierij
8026
8028
8030
8034
8039
8041
8045

B.C. Magna Charta
B.K. de Kentering
Heesche B.C. '81
B.C. Dummy
De Vriendschap
De Poolse Pas
N.R.B.V. Phoenix

L.M.H. van Schie
N. Dost
N.A.M. Aelbers
N.G.M. van der Ven
H.A.G.M. Meyer
H. Remmerde
A.J. Lijnkamp
J.C. Kuin
T.J. van den Akker
H.J.J.M. Harings
M.H.B.M. Schuurman
E.C.C. Lintner
Th.L.J.M. Lentjes
W.A.B. Nelissen-Stoops
M.S. van Kampen
R. Mulders
B. Dries
M. de Bruijne
C. Oorsprong
J.G. van Til
M.B.H. van den BergSpaan
C.T.M. Hilberink
T.J. Frumau
W.A.J. Nass
M.F. Engelen-van Arkel
J.J.M. Maandag
R. Riewald
J.M.B.P. Adolfsen
C. Weijman
J. Jansen
W.G.I.M. de Waele
E. de Bloois
J. Lemmen
H. Pulles
H.F.O. van den
Nieuwenhuijzen
G.A.J. Aarts
P.J.M.J. Heijmans
A. Pellegrom
G. Mulder-Lemmers
J.J.F. Bosch-van Tiel
I. Langerak
H.P. Hendriks

Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
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LEIDEN E.O.
9004 B.C. Alkemade
9015 Leiderdorpse B.C.
9022 Bridgeclub Voorhout
9024 B.C. de Meerbridgers
9041 Bridge '86 Leimuiden
9052 B.C. Idefix
9061 Vergiet Bridge
IJSSELSTREEK
10004 B.C. de Heigraaf
10005 B.C. Entre Nous
10013 Zwolse B.V.
10017 B.C. Heerde
10018 B.C. Zutphen
10027 B.C. Icarus
10049 B.C. Heino
10051 B.C. Wijhe
10055 Avereester B.C.
10501 B.C. De Hanze
10506 Dames Bridge Zwolle
ZUID LIMBURG
11018 Vrijthof-Maasvogels
11020 B.C. de Molenbron
11026 B.C. de Baandert
11039 B.C. Limburgia
11040 Districtsbridgeclub Nuth
GRONINGEN
12009 B.C. Stadskanaal
Bridgeclub Hoogezand12010 Sappemeer
12022 B.C. Roden
12041 B.C. Meerbridge
12046 B.V. Societeit de Harmonie
DRENTHE
13001 Bridgeclub Assen 1935
13007 Emmer Bridge Vereniging
13015 B.C. Coevorden
13020 B.C. Gieten
13023 B.C. Borger
13026 H.B.C. Alert
13030 B.C. Hoogeveen
13031 B.C. Zuidlaren
ZEELAND
14005 B.C. Zuid Beveland
14034 B.C. Walcheren
14036 B.C. H.E.V.

J.M. van der Geest
J. Serdijn
K. Koster
A.M.E. de Bock
M.A.M. Straeter
F.T. Frietema
B.A. Bloemen

Voorzitter

B.J. Moerland
H.G.M. Coolen
W. Brouwer
K. Hoogink
E.H. Willeumier-Noordhoff
W.A. Krans
J.G. Jonge Poerink
J.H. Jansen
K. van den Beukel
H. van der Maat
G. Brouwer

Voorzitter

J.M.A. Dautzenberg
G.H. Dutmer
F.T.J. Joosten
J.M.A. Dautzenberg
J.M.A. Dautzenberg

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter

Th.S.M. Euverman

Voorzitter

J.Th. Ubbink
H. van den Elskamp
I. de Kuijper
H. Schuur

Voorzitter

N.R. Honhoff
R. Voormolen
H. Kloeze
W. Volders
J. van Bruggen
H.T. Hospers
A.J.F.M. van Nieuwland
J.F. Deunk
A.G. Bouw
W.J. van Kooten
C.J. Lambregts

Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
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BRIDGEDISTRICT NIJMEGEN
15001 B.C. Zuid-West
15005 Bridge Club Wijchen
15015 B.C. Maas & Waal
15016 B.C. Hoog Laag
15024 B.C. Gendt
15034 B.C. de Huttenkamp
15035 Passageclub Wijze(R)
DORDRECHT
16008 B.C. Sans Atout
FRIESLAND
17017 B.C. Emmeloord
17020 Bergumer B.C.
17035 B.C. Akkrum
17050 Bridgeclub Feanwâlden
DELFT
22013 B.C. Kontrakt Zoetermeer
22030 B.C. Multi Bridge
NOORD EN MIDDEN LIMBURG
23006 B.C. Venray
23007 B.C. Weert
23008 Bergense B.C.
23011 B.C. de Bok
23012 B.C. Leudalkwartier
23015 B.C. Sans Rancune
23020 B.C. Nicotinee
23022 B.C. de Niers
23025 B.C. Melick
23037 Passagebridgeclub Boxmeer
23038 B.C. Denken & Doen
23039 B.C. Rooy
GOOI- EN OMMELAND
24001 B.C. de Vriendenkring
24007 B.C. Leusden
24020 B.C. Soest
24023 B.C. Almere
24033 B.C. 80
24053 B.C. Acol
24057 Van Bekkum Bridge
OVERIGE
26004 StepBridge
26050 B.I.C.
TWENTE
27010 B.C. Het Twentse Ros
27036 Hengelosche Bridge Club
27039 Startersclub De Nieuwe Lichting

J.W.G.M. van Buul
J.S. Redelijk
C.A. van Amsterdam
G.M. van het Erve
J.A.E. van de Werken
M.L.J. Baars
H.A.M. Hilgers

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

P.B. Grabau

Voorzitter

T.C. Boschma
M.A. Litjens
M.J. Fransen
D.J. van Enthoven

Voorzitter

L. Knoester
H.M. Barendregt-de Wilde
W.P.D. Wester-Hoezen
A.Th.M. Kok
A.A.G.W.L. Jansen
G.T.W. van de Ven
A.J.W. Sijben
H.J. Bos
J.G.J. Gerrits
A.T. van Kessel
F.C.M. Hylkema
G.T.W. van de Ven
G.M.H. van Cruchten
M.L.F. Liebrand-van
Sambeek
A.E. Meindertsma
P.C. Beijer
A.L.F. Trippaers
W.J. Mulder
J.J. Weddepohl
L.A. Kos
I.J.M. Hilhorst-Dijkman
W.A. Vaders
B. Westra
A.W.J. Hollink
M. Scholten
B.A. Zuidinga

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter
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27041 B.C. Bridgen met Plezier
WEST BRABANT
28004 B.C. Dongen
28008 B.C. de Overslag
28012 B.C. de Hartenslag
MIDDEN BRABANT
29002 B.C. Berkel-Enschot
29026 B.C. Alert
29028 B.C. de Langstraat
29031 B.V. Gilze
ZUID OOST BRABANT
30003 B.C. Best
30006 B.C. Tongelbridge
30013 A.B.C. de Peel
30018 B.C. 70
BASISCLUB
40009 Stichting Bridge Promotie Vugt

L.W.J. Vrielink

Voorzitter

H.W. van Roode
W. Voesenek-van de Bliek
M.A.A. van den Heijkant

Voorzitter
Voorzitter

F.C.P. van Gulik
A.J. Maes
P.M. Koks
M.F.G. Wagemakers

Voorzitter

E. van der Meij-Gerritse
W. Kemps
B. Rosenberg
W.J.M. Vink

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

H.J.Th. Bloemen

Clubs afwezig met bericht
1007
1008
1031
1082
2028
2029
2047
2071
3010
3045
3054
4062
5022
6019
6031
6033
6040
7030
7064
8002
8007
8018
8021
8024
8033
9002
9016

B.C. de Legmeer
B.C. Aemestelle
B.C. Nieuwer Amstel
BC De Binnenstad
B.C. Wilhelminapark
B3R
B.C. Larsheim
Veenendaalse B.V.
N.R.B.C. Kom..Kom Maer
B.C. Loosduinen
Bridge-Thor
B.C. Coenstad
B.C. Algera Bridge
B.O.C. Kennemerland
B.C. Meer en Bosch
Adriaan Pauw
B.C. Beinsdorp
B.C. Zeddam
B.C. 3 Sans-Atout
B.C. One Down
Vughtse B.C.
B.C. Boxtel
B.C. Den Dungen
B.C. Vlijmen
B.C. Sans Rancune
B.C. Bodegraven-Reeuwijk
B.V. Gezelligheid Troef Wassenaar
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9033
9038
10003
10006
10008
10009
10010
10016
10019
10056
10059
12005
12044
14004
14038
15006
15017
15019
15031
15501
16027
17013
17025
17027
23029
23033
24006
24009
24012
24049
24058
24501
28002
28005
28010
28013
28015
28017
28019
28029
28030
28033
28037
28038
28039
28041
28042

B.C. Castellum
De Schrandere Vos
Nunspeetse B.C.
Bridge Liga Salland
B.C. Deventer
B.C. Isala
B.C. Daventria
B.C. Bathmen
B.C. Gorssel
B.C. Gezelligheid Troef
Bridgeclub bij Baars
B.C. Doublet '81
Bridgeclub Noord
B.C. Hulst
B.V. Kleiburg
B.C. Tempo
B.C. V.O.P.
B.C. de Uitkomst
B.C. Passage Passe
G.B.W. '86
B.C. Dimanche
B.C. Hardegarijp
B.C. Buitenpost
B.C. Bravoure & Charme
B.C. Never Down
Niet Rokers B.C. Venray
Nijkerkse B.C.
Bussumse Bridge Vrienden
B.C. Eemland
B.C. Zeewolde
Tres Louche
B.C. P.O.L.D.E.R.
Bredase B.C.
B.C. de Gong
B.C. Oosterhout
B.C. Primeur
B.C. de Ridders
Rijense B.C.
B.C. Teteringen
B.C. Steenbergen
B.C. Vijf Bruggen
Bridgesoos '85
De Struijsvogels
B.C. Princenhage
B.C. Double Dummy
B.C. de Goede Luyden
B.C. a la Carte
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28045
28050
28054
28056
28057
28058
28059
28060
28061
28062
28065
28066
28068
28069
28072
28081
28082
28085
28504
29033
30001
30014
30052

B.V. Bergen op Zoom
B.C. Hooge en Lage Zwaluwe
B.C. '86 Prinsenbeek
B.C. Vier Windstreken
't Markiezaat
B.C. de Goede Uitkomst
N.R.B.C. Breda 1979
B.C. de Vier Winden
B.C. Reverse
N.R.B.C. Harten Troef
B.C. Rookvrij Prinsenbeek
B.C. Klundert
B.C. Chaam
B.C. Prinsenland
B.C. Altena
B.C. de Baronie
Bridgeclub Wagenberg
B.C. Ruigenhil
Bridgesocieteit Het Grensgeval
B.C. Riel
B.C. de Contenten
B.C. One Down
B.C. Silence

Machtiging aan andere club
11038 B.C. Harmonie
24063 N.R.B.C. Schoon Slem

Machtiging aan
Machtiging aan

11018 Vrijthof-Maasvogels
24020 B.C. Soest

Machtiging aan district
BRIDGEDISTRICT AMSTERDAM
1044 Buitenveldertse B.C.
DEN HAAG E.O.
3014 B.C. Sans Atout
3018 E.H.B.V. "De Bond"
3036 B.C. Belgisch Park
3037 B.C. HOC/Studiecentrum
3045 B.C. Loosduinen
3053 BC IBS
3501 B.C. De Pantalon
NOORD-HOLLAND
4006 RKABC
4021 B.C. de Schakel
4023 B.C. S.A.N.S.
4026 B.K. '84 Den Helder
4041 B.C. St.Pancras '94
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4052 B.C. Never Down
4070 B.C. Wognum
4081 B.C. Dubbel & Dwars
ROTTERDAM E.O.
5021 Bridgekring 1935
5023 B.C. Ommoord-Pas Fumer
5037 B.C. de Lombard
KENNEMERLAND
6001 B.C. de Pelikaan
6003 Hillegomse B.C.
6011 A.B.C. '78
6035 B.V. Velsen
6055 Passageclub Bridgen met Plezier
IJSSELSTREEK
10024 B.S. Dalfsen
ZUID LIMBURG
11006 B.C. Geleen
11013 B.C. Exodès
11032 B.C. Servaes
11036 B.C. Nieuwstadt 2000
BRIDGEDISTRICT NIJMEGEN
15008 B.C. Kwetsbaar '70
DORDRECHT
16007 B.C. 't Ambacht
16019 B.C. Drechtsteden
16024 B.C. Overslag
16025 B.C. De Vesting
DELFT
22002 Pijnackerse B.C.
NOORD EN MIDDEN LIMBURG
23001 B.C. Nederweert
23003 B.C. Cuijk '71
23027 Bridgeclub Meijel
TWENTE
27020 Bornse B.C.
27501 Bridge Societeit Borne
WEST BRABANT
28006 R.B.C. Up and Down
28016 B.C. Roosendaal
28022 B.C. Wouw
28031 B.C. Fair Play
28046 A.B.C. West Brabant
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Districten aanwezig
1
2
4
5
6
7
10
11
12
13
15
16
17
23
27
28
29
30

Bridgedistrict Amsterdam
Utrecht
Noord-Holland
Rotterdam e.o.
Kennemerland
Midden en Oost Gelderland
IJsselstreek
Zuid Limburg
Groningen
Drenthe
Bridgedistrict Nijmegen
Dordrecht
Friesland
Noord en Midden Limburg
Twente
West Brabant
Midden Brabant
Zuid Oost Brabant

Martin Brandwagt (bestuurslid)
Barbara van Dijk-Hage (voorzitter)
Ingrid de Bijl-Baerselman (voorzitter)
Caroline van der Esch (voorzitter)
Janny Willemsen-Zwaagstra (voorzitter)
Teun de Jong (voorzitter)
Wieb Brouwer (voorzitter)
Jef Dautzenberg (vicevoorzitter)
Ineke de Kuijper (voorzitter)
Hans Hoek (voorzitter)
Kees Ermshaus (voorzitter)
Peter Grabau (Voorzitter)
Bea van der Sluis (secretaris)
Gerard van de Ven (voorzitter)
Henk Lantink (voorzitter)
Theo van Thoor (secretaris)
Gerard Evers (voorzitter)
Wim Kemps (onderwijsadviseur)

Districten afwezig met bericht
3
8
9
14
22
24

Den Haag e.o.
Maasland & Meijerij
Leiden e.o.
Zeeland
Delft
Gooi- en Ommeland
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Nederlandse Bridge Bond
nbb@bridge.nl
bridge.nl

