Concept notulen Voorjaarsvergadering District IJsselstreek van de NBB,
gehouden op 16 maart 2019 om 10.00 uur in het Denksportcentrum in Apeldoorn-Zuid
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de volgende verenigingen:
BS Dalfsen, BC Dames Bridge Zwolle, BC Deventer, BC Dronten, BC Entre Nous, BC
Gorssel, Hattemer Bridge Sport, BC De Heigraaf, BC Isala, Kamper BC, BC Klaver Vier, De
Oefenclub Apeldoorn, BC P.E.C., Bridge Liga Salland, BC Sans Tabac, BC Wijhe, BC
Zutphen, BC Zwolle-Zuid, Zwolse Bridge Vereniging;
Wieb Brouwer (voorzitter, tevens clubadviseur), Rob de Lange (secretaris), Peter Rado
(DKL/wedstrijdsecretaris), Gejo Peet (onderwijsadviseur), Henk Jansen (penningmeester),
Marianne Suurmeijer (lid bestuur/notuliste);
Harrie van den Bijgaart (kandidaat-voorzitter) en Job van Zomeren (lid van verdienste)
Afwezig met kennisgeving zijn:
Startclub ABF, BC Alert 05, Avereester BC, BC Bathmen, BC Bij Baars, BC Daventria, BC
Drive Inn, BBB Emst, BC Epse, BC Ermelo, BC Gezelligheid Troef , BC De Hanze, BC
Hanzestad, BC Harderwijk, BC Heerde, BC Icarus, Nieuwe Eper BC, BC Nunspeet,
Oefenclub S.B.L. Putten, BC Olst, BC Tabak Taboe
Afwezig zonder kennisgeving zijn:
BC BIVOO, BC Descartes, BC Heino, BC Bridgen4Kika, BC M.O.T., BC Ommen, BC T.O.P.,
BC Vaassen, BC De Vriendschap
___________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
De vergadering start met een voorstelrondje waarbij alle aanwezigen zichzelf kort introduceren.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen bijzondere mededelingen of ingekomen stukken. De secretaris heeft de gewoonte
om relevante informatie direct door te sturen naar de clubs. Dit maakt dat het aantal zaken dat
ter vergadering aandacht behoeft kleiner wordt.
3. Notulen Najaarsvergadering d.d. 20 oktober 2018
De concept-notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen.
De heer Jansen (penningmeester) meldt dat hij na het inwinnen van informatie heeft afgezien
van het werken met automatische incasso van de bijdragen van de clubs. Hij vindt de kosten
(ca. € 70,- per jaar) te hoog. In plaats daarvan heeft hij het veel goedkopere ‘Tikkie via e-mail’
geïntroduceerd. Opvallend is dat er maar enkele clubs van deze mogelijkheid gebruik hebben
gemaakt en dat de rest gewoon op de ‘ouderwetse’ manier heeft betaald. Wie weet groeit de
belangstelling voor Tikkie in de komende jaren.
De voorzitter meldt dat hij conform afspraak de contributieverhoging door de NBB met € 1,- in
de ledenvergadering van de NBB aan de orde heeft gesteld. Er waren meer aanwezigen die niet
erg gelukkig met deze aanpassing waren, maar uiteindelijk is het NBB-voorstel met overgrote
meerderheid aangenomen.
Het actiepunt over de CLB-cursus blijft staan. Het bestuur zal hierop in een later stadium
terugkomen.
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4. Uitgebreid jaarverslag secretaris
Het door de heer De Lange opgestelde verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarverslag DKL
De heer Rado heeft in zijn rol van wedstrijdsecretaris/DKL een verslag gemaakt van de
gehouden competities en andere activiteiten. De kampioenen van de viertallencompetities zijn
nog niet bekend. De laatste wedstrijden vinden op 18 en 25 maart a.s. plaats.
De bestuurs- en kaderdrive was ook dit jaar met 32 viertallen een groot succes.
Op het programma voor dit seizoen staan nog de toekomstdrive op 26 april a.s. en de kaderdag
(bijscholing arbiters) op 13 april a.s.
De heer Rado zal het overzicht compleet maken zodra alle resultaten bekend zijn.
6. Activiteiten clubadviseur en onderwijsadviseur
De voorzitter meldt dat hij in zijn rol van clubadviseur regelmatig om advies wordt gevraagd.
Het kan dan om zeer uiteenlopende onderwerpen gaan.
De heer Peet (onderwijsadviseur) heeft –na een aantal jaren waarin dit niet lukte- vorig
voorjaar weer een toekomstdrive georganiseerd voor mensen die ‘vers’ van een bridgecursus
komen. Er was een verrassend hoge deelname en de avond was zeer succesvol. Hij is bezig met
de organisatie van de volgende toekomstdrive op 26 april a.s. en heeft de hem bekende
docenten benaderd. Hij wekt de clubs op om docenten in hun plaats/omgeving op deze drive te
attenderen. Bedoeling is dat zij hun cursisten motiveren om zich hiervoor aan te melden.
De voorzitter en de heer Peet hebben voorts de gewoonte om regelmatig een bezoekje te
brengen aan individuele clubs. Recent lag de focus met name op kleine verenigingen. Zij
hebben drie clubs bezocht.
7. Financieel verslag 2018
De clubs ontvingen de rekening van baten en lasten over 2018, de balans per ultimo 2018 en
een toelichting op de cijfers.
Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 924,30.
Mevrouw van den Bijgaart (Zutphen) informeert naar de hoogte van de bijdrage van de NBB
voor de organisatie van de toekomstdrive. Bovendien is zij benieuwd of de NBB ook voor
andere drives soortgelijke bijdragen beschikbaar stelt. De heer Jansen geeft aan dat een bedrag
van € 200,- is ontvangen. Voor andere drives geldt zo’n regeling niet. Wél ontvangt het district
een tegemoetkoming in de organisatiekosten van bijv. een workshop over het rekenprogramma.
Het bedrag van € 200,- voor de toekomstdrive is overigens lager dan de kosten die het district
maakt. Het is dus niet zo dat het district ‘winst’ maakt.
8. Verslag kascommissie
De kascommissie bestond uit de heren Kasteleijn en Smedinga. De kersverse penningmeester
heeft een vergissing gemaakt met het uitnodigen van de commissie. Hij heeft twee personen
verwisseld. Toen hij dit wilde rechtzetten bleek de ‘vergeten’ persoon het bestuur van zijn club
inmiddels te hebben verlaten. Hij wilde toen liever niet meer als lid van de kascommissie
optreden.
De heer Smedinga meldt namens de kascommissie dat de stukken gecontroleerd zijn. De
financiële administratie maakte een gedegen indruk. Er zijn geen onvolkomenheden
geconstateerd. De commissie adviseert de ledenvergadering dan ook om het bestuur decharge
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De aanwezigen geven met een applaus te kennen dit voorstel over te nemen waarmee de
decharge een feit is. De vergadering stelt de stukken vast en gaat ook akkoord met het voorstel
van het bestuur om van het positieve saldo € 500,- toe te voegen aan de afschrijving
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bridgemates en de rest aan de algemene reserve.
9. Verkiezing lid en plaatsvervangend lid kascommissie
De heer Kasteleijn is aan de beurt om af te treden. Omdat hij niet aanwezig is, dankt het
bestuur hem via deze notulen voor zijn inspanningen.
Mevrouw de Vegt (De Oefenclub, Apeldoorn) wordt benoemd tot lid van de kascommissie
over 2019. Zij en de heer Smedinga zullen deze taak samen op zich nemen.
De heer Hartong (Deventer) wordt plaatsvervangend lid. Normaal gesproken wordt hij in 2020
lid van de commissie.
10. Bestuursverkiezing
Voorzitter Wieb Brouwer en bestuurslid Marianne Suurmeijer treden na respectievelijk 21 en
20 jaar af. De heer de Lange spreekt hen beiden in lovende woorden toe.
Hij sluit af met de mededeling dat de leden van het district hebben besloten om Wieb te
benoemen tot erelid van het district. Marianne wordt verrast met een benoeming tot lid van
verdienste.
Beiden tonen zich zeer erkentelijk voor de eervolle onderscheidingen en benadrukken dat het
werk hen veel voldoening heeft gegeven, niet in de laatste plaats door de plezierige relaties
binnen het bestuur.
Vervolgens wordt Harrie van den Bijgaart (Zutphen) na een korte introductie van zijn kant
unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter.
De functie van Marianne Suurmeijer is nog vacant. Er was een goede kandidaat gevonden,
maar die heeft zich niet lang voor de vergadering teruggetrokken. Het is de bedoeling de
opvolger in de Najaarsvergadering te benoemen.
De heer Hartong (Deventer) informeert of de nieuwe voorzitter ook de taak van clubadviseur
op zich gaat nemen.
De heer de Lange merkt op dat het nieuwe bestuur hierover aansluitend aan deze vergadering
zal overleggen.
11. Rekenprogramma versie 4 en ranking systeem
Het bestuur is van plan om op 17 augustus 2019 twee bijeenkomsten te houden (DSC
Apeldoorn Zuid).
Een deel van de dag wordt gewijd aan versie 4 van het rekenprogramma. Er is weliswaar
informatie van de Bond beschikbaar, maar nog niet genoeg om een echte, interactieve
workshop te houden. Hopelijk komt daar nog verandering in. Eventueel krijgt de bijeenkomst
een informatief karakter. Doelgroep: geen beginners, maar deelnemers die een behoorlijke
ervaring hebben met versie 3 (of 2).
Er wordt die dag ook aandacht besteed aan het z.g. ranking systeem, waarmee in ons district
inmiddels een stuk of zes clubs werken. Na een uitleg van het systeem, zullen ook de voor- en
nadelen aan de orde komen. Bij de verdere invulling is het de bedoeling om er één of meer
clubs, die nu al met het systeem werken, bij te betrekken. Nadere informatie volgt over enige
tijd.
12. Activiteiten/wedstrijdzaken 2019-2020
De heer Rado start met een goed bericht over het lopende seizoen: het is gelukt om dit jaar een
viertallentoernooi voor senioren te organiseren (één dag, t.w. op woensdag 27 maart a.s.).
Hij heeft inmiddels een planning gemaakt voor de competities in het volgende seizoen. Er zijn
ook diverse andere data vastgesteld. Deze informatie staat al op de website van het district. Hij
wekt de verenigingen op de relevante data nu alvast te noteren.
Het is de bedoeling om de viertallencompetitie (2e klasse) ook nu weer te splitsen in een groep
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Noord (Zwolle) en een groep Zuid (Apeldoorn). Het is zeer gewenst dat er in Zuid meer
viertallen gaan meedoen. Hij roept de verenigingen in de betrokken regio dan ook op om zich
hiervoor in te zetten.
13. Rondvraag
De heer Goedman (Sans Tabac) meldt enkele haperingen op ICT-gebied, die mede verband
houden met de nieuwe site van de NBB. Bovendien reageert de NBB niet op een poging om
contact te leggen.
De heer de Lange denkt dat ook Google een rol speelt bij de gemelde problemen. De NBB
heeft aangegeven transitieproblemen te ervaren. Hij zal trachten na te gaan hoe de vork precies
in de steel zit.
De heer Ruys (Isala) meldt dat Isala (Deventer) op 20 april 2019 een Paastoernooi organiseert.
Er wordt volgens rating ingedeeld. Er is een aantrekkelijk programma. De organisatie kan nog
meer deelnemers gebruiken. De heer Ruys heeft flyers bij zich voor belangstellenden. Op de
site van Isala staat gedetailleerde informatie.
Mevrouw van den Bijgaart (Zutphen) doet de suggestie om in de vergadering voortaan met een
microfoon te gaan werken. Zij heeft lang niet alles kunnen verstaan.
Het bestuur zal deze suggestie bespreken.
14. Vaststellen datum volgende vergadering en sluiting
De volgende vergadering wordt gehouden op zaterdag 26 oktober om 10.00 uur in het
Denksportcentrum Apeldoorn-Zuid.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.

Actielijst
 Het bestuur zal zich beraden op de ontstane situatie rond de CLB cursus (is al twee keer
niet doorgegaan wegens te weinig belangstelling).
 De heer Rado vult het verslag van de wedstrijdsecretaris aan nadat alle relevante
activiteiten zijn afgerond.
 De heer de Lange verdiept zich in de door Sans Tabac ervaren ICT-problemen die
verband houden met de nieuwe website van de NBB.
 Het bestuur bespreekt of het gewenst is tijdens ledenvergadering voortaan met een
microfoon te werken.

Datum Najaarsvergadering:
zaterdag 26 oktober 2019 om 10.00 uur
in het Denksportcentrum in Apeldoorn-Zuid
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