Notulen van de ALGEMENE VOORJAARSVERGADERING VAN NBB-DISTRICT TWENTE
op 1 april 2017 in het Denksportcentrum te Hengelo
__________________________________________________________________________________
Aanwezig: Margaret Langeler (Niet Kwetsbaar), Liesbeth Kollewijn en Frits de Groot (Twentse Ros),
Gait Broekhuis (Haaksbergen), Marcel Geesink (Twente), Frans Peerdeman (Teletroef),
Evert Elbertse (Bornse BC), Sjoukje Bergsma (Klaver Vier), Eef Ebbelaar (BS Almelo),
Emmy Claessens (de Boerderie), Miny Jannink en Henny ten Hag (Open Kaart),
Piet Dekker (de Derde Hand), Hans van Dam (de Nieuwe Lichting), Gerard Hollegien
(BS Borne) en Ben Zuidinga (DSC).
Het Bestuur: Henk Lantink (vz), Dick Dooren (penn.mr.), Marc Verhoeven DCL en
Marijke Hesselink (secr.).
Speciale gast: dhr. Jan Stavast, NBB-bondsbestuurslid.
Afwezig m.k.: BC - Schuttersveld, Reggedal, Rijssen, ’t Onstein en Hengelosche BC.
Afwezig z.k.: BC – Sans Fumer en Alèrt en Oldenzaalse BC.
Van de 17 uitgenodigde bridgedocenten hebben 10 docenten zich afgemeld.
__________________________________________________________________________________
1. Opening:
Henk Lantink, voorzitter, heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder dhr. Jan Stavast, binnen het
Bondsbestuur o.m. verantwoordelijk voor Districten - w.o. Twente - en clubs. In een eerder stadium
had Jan al eens te kennen had gegeven een Districtsvergadering te willen bijwonen en hij is deze
morgen vroeg uit Drachten komen aanrijden. Hij kan ons wegwijs maken in het vervolg op het
meerjarenbeleidsplan ‘Kom Erbij’ en zo mogelijk eventuele vragen uit de vergadering beantwoorden.
2. Vaststelling agenda:
Er worden op navraag van Henk geen punten voor de agenda aangedragen. Derhalve wordt de
agenda vastgesteld.
3a. Ingekomen stukken en/of mededelingen:
Marijke (secr.) meldt dat er vijf afzeggingen van clubs en tien van docenten zijn binnengekomen.
3b. Mededelingen vacatures club- en onderwijsadviseur:
Henk zal zelf – in navolging van Han – naast het voorzitterschap de taak van clubadviseur op zich
nemen. De taken van voorzitter-clubadviseur vallen volgens hem goed te combineren en daarmee is
hij voor eenieder en in alle situaties het eerste aanspreekpunt.
Daarnaast heeft het bestuur mw. Anneloes Dijk (NBB-bridgedocent) benaderd en bereid gevonden
de vacature van onderwijsadviseur te vervullen. Jammer genoeg kan ze vandaag niet aanwezig zijn.
De samenwerking verloopt al goed en Henk zal haar vragen een ‘voorstel stukje’ op de districtssite te
plaatsen.
Op de vraag van Margaret Langeler of de onderwijsadviseur i.c. Anneloes ook zitting neemt in het
bestuur, antwoordt Henk dat dit in het verleden nooit is gebeurd en Anneloes er als zodanig ook niet
voor is gevraagd.
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Henk stelt voor de notulen op inhoud en tekst in één rondje door te nemen.
De navolgende punten komen aan de orde:
Pagina 3) De vraag van Margaret – onder agendapunt 9. Financiën - of toezending van het
bestuursbesluit met voorwaarden inzake garantiestelling heeft plaatsgevonden, wordt door leden uit
de vergadering met “ja” beantwoord. Gelijktijdig wordt een opmerking geplaatst over het ieder jaar
oplopende batig saldo: welke bridge bevorderende activiteiten hebben plaatsgevonden of gaat het
District ontplooien? Henk moet bekennen dat er nog geen volledig plan is. Wel wordt dit jaar
geïnvesteerd in de organisatie van de Toekomstdrive. Alle docenten van Bridgedistrict Twente zijn
aangeschreven en daarbij gevraagd hun cursisten te enthousiasmeren voor deze drive. Om de
drempel zo laag mogelijk te houden, is besloten de deelnemers een geheel verzorgde dag aan te
bieden (inclusief een lunch) op zaterdag 13 mei a.s. in het Denksportcentrum te Hengelo.
De eerste inschrijvingen zijn binnen. Henk zal eerdaags bekijken of aan beginnende bridgers uit het
District IJsselstreek de mogelijkheid geboden zal worden zich hierbij aan te sluiten.
Pagina 5) Initiatieven t.a.v. het aantrekken van nieuwe bridgers. Sinds kort is de NBB-Dropbox weer in
het leven geroepen, waaruit de districtsfunctionarissen ter ondersteuning in het uitoefenen van hun
functie veel ondersteunend materiaal kunnen putten waarover de NBB op velerlei gebied beschikt.
En dat is enorm veel!, aldus Henk. Daarnaast kan vanuit de districten hun ervaringen - via het
bondsbureau - in de box gedropt worden. Van die informatie mogen andere districten gebruik maken.
Onder agendapunt 13) ‘Rooster van Aftreden’ worden termijnen gehanteerd van vier jaar.
Henk heeft hier voor zichzelf geen probleem mee. Echter, in de statuten van de NBB en van het
District is sprake van een driejaarlijkse termijn. Daarnaast staat vermeld, dat Marc eind 2017 aftreedt.
Henk heeft hem – met zijn ervaring sinds 2000 - gevraagd om op basis van continuïteit in het bestuur
nog iets langer aan te blijven. Het komende jaar zal hij DKL Helena Krijgsman-van Ipenburg inwerken,
waarna zij het stokje kan overnemen.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met een door Piet Dekker aangevraagd extra applaus
voor de secretaris.
5. Verslag van 2-jaarlijks gesprek met bondsbestuursleden in het kader van de bestuursovereenkomst
NBB-District:
Het gesprek met enerzijds Nancy de Boer (adjunct-directeur Bondsbureau en hoofd Breedtesport) en
Fleur Bootsma (verenigingsondersteuning) en anderzijds Henk, Marc en Dick werd in een enigszins
vast omlijnd kader gevoerd, aldus Henk.
Van districtszijde werd aangekaart: de nieuwe contributiestructuur, in overleg komen met grijze clubs
en het binnen de Bond houden van clubs.
Henk heeft er bij de bondsleden op aangedrongen, zoals hij ook nadien gedaan heeft bij het landelijk
voorzittersoverleg, om vanuit de NBB goed gestructureerde stukken aangeleverd te krijgen, waarmee
een district ‘de boer op kan gaan’ voor het binnenhalen van grijze clubs maar ook om de aangesloten
clubs voor de bond te behouden. We moeten duidelijk op papier gezet krijgen wat de voordelen zijn
om überhaupt voor de Bond te kiezen en dan nog voor het NBB-totaalclub of -basisclub model.
Frits de Groot vraagt zich af waar het initiatief in dezen gaat liggen bij de Bond of bij het District.
Waarop Henk aangeeft dat de Bond natuurlijk niet op de hoogte is/kan zijn van de vele, plaatselijke
grijze clubs. Jan Stavast licht toe, dat met de vernieuwing van het contributiebeleid voor clubs de
keuzemogelijkheid is geschapen tussen totaal- of basispakket. Daarnaast moet er beleid gemaakt
worden om vermindering van het ledenaantal tegen te gaan.

-3Nu de vele werkzaamheden aangaande de herstructurering van de contributie nagenoeg zijn
afgerond, gaat men thans bezig met het beter in kaart brengen van de voordelen van lidmaatschap.
Jan vertelt dat uit onafhankelijk onderzoek is naar voren gekomen dat er 100.000 bridgers lid van de
Bond¹ zijn. 60.000 bridgers zijn lid van een grijze club² en ongeveer 40.000 bridgers alleen thuis³⁺⁴
spelen.
(Bron: Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 ‘Kom Erbij’: ¹ 115.00 NBB-leden inclusief dubbelleden,
² 60.000 bridgers die bij een grijze club spelen, ³ 100.000 bridgers die alleen thuis spelen en
⁴ 1.000.000 mensen met latente belangstelling voor bridge).
Er zou - zoals bij andere sportclubs gebeurd – sprake moeten zijn van transitie in de bridgesport.
Frits gelooft stellig dat er veel kennis ligt bij de Bond, maar dan moet men er wel actief de markt mee
op gaan. Marc Verhoeven kan vertellen, dat de marketing afdeling van de Bond inmiddels is versterkt.
Henny ten Hag stelt dat de verhouding 60.000 (grijs)/40.000 (thuis) in Hengelo wel even anders ligt.
En hij concludeert dat er dus genoeg werk te doen in Hengelo en in het District.
Henk zegt als districtsbestuurder toe, er de komende jaren mee aan de slag te zullen gaan.
Jan is blij te kunnen melden dat naast afvallers zich in 2016 en tot op heden in 2017 meer dan 20
nieuwe clubs hebben aangemeld, welke deels voor de totaal- en deels voor de basisclubformule
gaan.
In District Twente is BC Tubbergen helaas afgehaakt en heeft bridgeclub FC Twente de status van
NBB-basisclub. Misschien zit er potentie in plaatsen als Denekamp en Ootmarsum, aldus Henk.
Ook op het gebied van Onderwijsondersteuning heeft de NBB veel (les-)materiaal ter beschikking
staan, maar ook daarin wil de NBB nog meer diensten gaan aanbieden volgens Nancy.
Bij het opmaken van het financiële plaatje is komen vast te staan dat het District, naast het bedrag
gebaseerd op 22 verenigingen, een aanvullende flexibele vergoeding krijgt voor de toename van het
aantal clubleden.
Gerard Hollegien spreekt zijn grote ongenoegen uit over de waarschuwing/aanmaning die nu via het
NBB-Rekenprogramma aan de clubs uitgaat zodra namen van bridgers vermeld staan zonder NBBlidmaatschapsnummer en waarvoor met ingang van 1 juni € 0,50 per persoon, per keer betaald dient
te worden. Liesbeth Kollewijn stelt dat je er als club voor moet zorgen dat de spelers het
bondsnummer altijd bij zich hebben. Jan meent te weten dat altijd op geboortedatum en postcode
het nummer achterhaald kan worden. Dit geldt echter alleen voor de eigen clubleden en niet voor bij
de NBB aangesloten gastspelers, waar Gerard o.m. op doelt. Hij neemt als voorbeeld de zomerdrive.
Het is een inloopdrive waarmee verenigingen juist thuis- of ‘grijze’- bridgers proberen binnen te
krijgen in de hoop dat ze daarna lid worden. Door het nieuwe contributiebeleid wordt de club
gestraft voor zijn pogingen nieuwe leden te werven. Hij is daar principieel op tegen. Bovendien vraagt
hij zich af “waar blijft het geld”.
Marc is van mening dat Gerard een cultuuromslag moet maken en deze maatregel positief moet
benaderen, bijvoorbeeld door NBB-leden een korting te geven op de deelnamekosten. Bovendien
wordt bij de Bond enorm veel tijd en geld gestoken in de ontwikkeling van de bridgesport.
Henk wijst in dit verband op de ondersteuning van de passageclubs en het feit dat deze beginnende
bridgers bij een NBB-club de eerste twee maanden geen lidmaatschapsgeld hoeven te betalen.
Sjoukje Bergsma geeft aan dat ook bij BC Klaver Vier de angst bestaat dat het bridgers weerhoudt om
mee te doen aan de zomerdrive bij het voorstel van Marc. Het raakt volgens haar de individuele
‘grijze’ speler.
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Daarnaast, zegt Gerard, we doen er alles aan om de competitieavond met invallers van eigen club
rond te krijgen, maar dat lukt niet altijd. Dat betekent dus: betalen, en dat wordt als straf ervaren.
Henk vindt deze voorstelling van zaken wel heel kort door de bocht, je moet het totaal plaatje zien.
Bovendien heeft een club vier weken de tijd om bondsnummers te achterhalen, waarna restitutie
volgt.
Margaret laat weten dat BC Niet Kwetsbaar de € 0,50 regeling voor eigen rekening neemt, omdat ze
daarmee hopen dat de gastspeler, door deze geste, lid wordt van de club.
Ook binnen de BridgeBond wordt het als heel belangrijk ervaren nieuwe leden te werven, volgens
Jan. Hij kan alvast verklappen dat binnenkort de clubs geïnformeerd zullen worden over een Bondsactie voor aspirant-leden, waarmee ze de ledenaanwas van de clubs hopen te stimuleren.
Miny Jannink bespeurt enthousiasme bij de Bond, maar moet uit eigen ervaring berichten dat ze geen
reactie mocht ontvangen op door haar per mail gestelde vragen. Jan stelt: ‘dat mag niet gebeuren’ en
adviseert haar in het vervolg de Helpdesk te bellen.
6. Verslag landelijk NBB-districtsvoorzittersoverleg dd. 18 maart 2017:
Henk bericht dat hij die zaterdag zowel het voorzittersoverleg als het clubadviseurs-overleg heeft
bijgewoond.
- Er wordt bij de NBB gewerkt aan een nieuwe huisstijl. Henk toont het nieuwe logo: Nederlandse
BridgeBond, Voor de spelers, Voor de sport, vervat in ‘een beknopt huisstijlhandboek│2017. Voor de
voorzitters was het reden genoeg om te vragen of er voor de Bond geen belangrijkere zaken aan de
orde waren, zoals benadering van grijze clubs. Geantwoord werd dat toegang tot de NBB directer,
duidelijker en toegankelijker moet. Er is voor gekozen om voortaan niet meer aan de NBB te refereren
(staat namelijk ook voor Nederlandse Boksbond, -Basketbalbond, - Biljartbond), maar aan
BridgeBond. De veranderingen zullen geleidelijk aan doorgevoerd worden. Het blijft echter NBBRekenprogramma, NBB-ledenadministratie.
- Tijdens het voorzittersoverleg werden stellingen geponeerd, waarover de voorzitters in groepjes
konden discussiëren, waarna terugkoppeling volgde. Gesproken werd daarbij o.m. over het
verdeelmodel van de geldelijke bijdrage aan districten; de verbinding tussen verenigingen en
BridgeBond, de bestuursovereenkomst. Henk heeft nog geen aantekening van het overleg ontvangen.
Koffiepauze
7. Financiën – exploitatieoverzicht:
Men heeft de toegestuurde financiële stukken kunnen bestuderen en Dick Dooren (penn.mr) neemt
aan dat de herstructurering van de administratie voor iedereen begrijpelijk is.
Dhrn. Ligthart en Dekker van de (kas-)controlecommissie hebben de jaarstukken gecontroleerd en in
een schrijven de correcte opmaak verwoord, waarmee ze tevens de vergadering het voorstel doen de
penningmeester i.c. het bestuur décharge te verlenen. De vergadering neemt het voorstel over.
Dick licht toe, dat hij de districtsbijdrage van de clubs heeft aangepast door het lidmaatschapsgeld
voor dubbelleden te verlagen.
Hans van Dam vindt het balansoverschot te groot, hetgeen mede veroorzaakt zal zijn door het niet
doorgaan van de gemengde- en open-parencompetitie.
Waarop Sjoukje voorstelt het overschot aan de clubs terug te betalen. Immers clubs met veel oude
bridgers hebben geen belangstelling voor districtscompetities, geef die clubs dan ook hun aandeel
terug van zaken die geen doorgang hebben gevonden.
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Ben Zuidinga zou liever zien dat meer acties op touw gezet worden. Volgens hem hoort daar een
Jubileumdrive niet onder. Hij denkt aan bridge bevorderende acties.
Henk antwoordt dat er meer samenwerkingsverband moet zijn. Als voorbeeld noemt hij de
Toekomstdrive, zeker toch bridge bevorderend, maar ook de garantstelling voor DNL valt onder die
noemer.
Marc wijst op het feit, dat clubs voor bridge bevorderende voorstellen/ideeën ‘subsidie’ kunnen
vragen bij het District.
Henny zou zich voor kunnen stellen dat voor de opleiding CLA/B het District de kosten op zich neemt.
Jan geeft aan dat bij het behalen van het CLA-certificaat er niet betaald hoeft te worden.
Henk wil het voorstel van Sjoukje (terugstorten) en van Henny (gratis cursus) in de eerstvolgende
bestuursvergadering aan de orde stellen.
De vernieuwde ‘Lijst van kascontrolecommissies’ zal met de notulen meegestuurd worden.
8. Concept competitieschema 2017-2018:
Marc neemt het aan eenieder toegestuurde schema door. N.a.v. een dit voorjaar gehouden Ladiesdrive is nu ook een damescompetitie gepland. Tevens staat toch weer een Seniorencompetitie op het
programma, met als leeftijdsgrens 55 jaar = 01-01-1962.
Marc doet een dringend beroep op de clubbesturen deze districtscompetities binnen de club te
promoten. De meeste competities beslaan slechts één tot twee dagen. Begin september wil hij het
schema ook aan de individuele districtsleden sturen.
Volgens Hans wordt door afnemende belangstelling voor deze competities het signaal afgegeven, dat
alle clubs intern gericht zijn. De wereld van de bridgers is binnen hun eigen club. Wat betekent de
Bond en District voor de individuele leden?
Dat het District/de Bond ongelooflijk afhankelijk is van de clubs en hetgeen zij eraan doen om bijv.
het meedoen aan de competities te stimuleren, aldus Henk. Wij zullen het met z’n allen moeten doen
om de bridgers te enthousiasmeren.
Uit de vergadering komen opmerkingen als:
- het leuke van de 4-tallencompetitie is bij velen onbekend,
- bij veel clubs wordt alleen de parencompetitie gespeeld, geen Butler of Patton,
- bridgers komen niet wanneer een andersoortig competitiespel wordt gespeeld.,
- clubs bekennen dat alleen Butler nog als variatie op het programma staat,
- niet meedoen, komt wellicht voort uit het feit dat de clubleden oud(er) worden.
Misschien moet de verantwoordelijkheid voor de organisatie van onderhavige competities om en om
bij de clubs gelegd worden, waardoor ook op verschillende locaties gespeeld gaat worden, zo brengt
Eef Ebbelaar ter sprake. Of uit- en thuiswedstrijden organiseren, vult Ben aan.
Marc zegt drie jaar geleden geprobeerd te hebben een Bekerwedstrijd te organiseren. Hij kreeg zegge
en schrijve één reactie.
Het schema wordt door de vergadering aangenomen en daarmee vastgelegd.
 Marc vertelt dat de CLA cursus wordt veranderd in een E-learning cursus, die modulair is
opgebouwd uit o.m. ‘arbitrage’ en ‘wedstrijd leiden’. Misschien dat er nog ondersteuning door
opleiders komt. Voor de vervolgcursus CLB zou men eigenlijk alle drie CLA-certificaten gehaald
moeten hebben, zonder alle kán, maar dan wordt het wel moeilijk.
9a. Inleiding dhr. Jan Stavast, Bondsbestuurder, over consequenties/opvolging beleidsplan
‘Kom Erbij’:
Allereerst zegt Jan het leuk te vinden om te horen wat er leeft bij het District – de clubs.
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Hij hoopt ertoe te kunnen bijdragen dat de afstand met NBB-Utrecht kleiner wordt.
Jan stelt zichzelf voor, geeft uitleg over zijn functie(s), waarna hij enkele punten uit het beleidsplan
toelicht.
 Over de gehele linie blijven de parencompetities het meest populair, moet geconstateerd worden.
 De Bond is er meer dan ooit op uit dat de clubs bestaansrecht houden. Aan het opmaken van het
meerjarenbeleidsplan ging veel onderzoek vooraf. En het uitgestippelde beleid ligt in lijn met “De
Nieuwe Koers” van District Twente, waaruit bijv. passageclub De Nieuwe Lichting is voortgekomen.
Hopelijk leidt e.e.a. naar nieuwe leden voor de betrokken clubs.
 5-kaart-standaard-hoog gaat een nieuwe leermethode worden, die naar verwachting in 2018
beschikbaar komt.
 De aanpassing van de contributiestructuur vergt een goede communicatie. Er zal dus meer aan
marketing gedaan moeten worden, zoals over nieuwe producten die de Bond wil realiseren en de
voordelen van gedifferentieerd lidmaatschap, waarbij ook gedacht wordt aan inloopclubs, drives bij
tennis- en golfclubs, etc.
 Het calamiteitenfonds. Jan verhaalt over een door brand getroffen vereniging, die binnen één week
van nieuw bridgemateriaal voorzien kon worden.
 De automatisering is goed toegankelijk.
9b. Gesprek met en/of vragen aan Jan Stavast:
Ben: getallen gehoord over thuisbridgers - grijze bridgers, maar hoe zit het met het door Jan
genoemde aantal van 800.000 belangstellenden voor bridge?
Henk antwoordt dat ook binnen de Bond deze vraag leeft, namelijk hoe kun je die mensen
benaderen. In het voorzittersoverleg is het belang van samenwerking tussen de districten en
overdracht van kennis genoemd. Enkele districten hebben al vergevorderde plannen, welke
binnenkort in de Dropbox komen te staan, en de Bond zelf heeft meer materiaal liggen dan menigeen
denkt.
Hans: treden en nog clubs of individuele bridgers toe tot de Bond? De Bond is er voor de leden en
niet andersom. De boodschap die de BridgeBond wil uitdragen moet INDRUK maken. Want hoe
attractief is de Bond voor de leden! Voor velen is het gedoe dat buiten hun omgaat, aangezien ze
intern gericht zijn. Hoeveel leden zouden er überhaupt op de districtssite kijken!
Henk en Jan zeggen vernomen te hebben dat inmiddels reeds drie documenten over onderhavige
items ontwikkeld zijn, maar nog niet openbaar gemaakt kunnen worden.
Margaret: stelt dat het nogal schort aan PR bij de Bond en ze refereert o.m. aan het landelijk
kampioenschap. Henk deelt mede, dat er binnen het voorzittersoverleg en bij de
bestuursovereenkomst-bespreking de BridgeBond hierop aangesproken is.
Miny vraagt in dit verband of de dag- en weekbladen geïnformeerd zijn over de Jubileumdrive van
zaterdag a.s. Velen uit de vergadering zijn het erover eens dat men zeer afhankelijk is van de
gunfactor en van de hoeveelheid copy die de krant op dat tijdstip aangeleverd krijgt, of ze een artikel
wel of niet plaatsen.
Henny: stelt 5-kaart-hoog aan de orde, dat het standaard biedsysteem van de Bond wordt.
Er is veel verschil van mening tussen de opleiders. Deels zijn nieuwe bridgers van de Nieuwe Lichting
opgeleid met het 4- en deels met het 5-kaart-hoog systeem. Henk meent dat clubs zelf misschien
moeten aangeven welk systeem men prefereert. Ben weet dat de NBB geen invloed heeft op de
docenten, die zich veelal niet gecommitteerd voelen aan de Bond. Er is wel regelmatig overleg met de
Vereniging van Docenten, zegt Jan, en de Bond blijft werken aan een goede communicatie.
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10. Rondvraag en sluiting:
Hans: de gemiddeld steeds hogere leeftijd van de bridgers en de voordelen van deze denksport als
geheugentraining worden genoemd, maar er wordt te weinig nadruk gelegd op de sociale waarde van
bridgen. Volgens Hans ligt ook hier een uitdaging/opdracht voor de BridgeBond.
Jan wijst op het magazine MAX, waarin dhr. Gijs van der Scheer, directeur BridgeBond, in een
interview dit aspect belicht heeft.
Marc: deelt mede dat de spelregels opnieuw worden aangepast. Eind september gaat hij een
Kaderdag organiseren om uitleg over de nieuwe regelgeving te geven.
Om 12.15 uur sluit Henk onder dankzegging de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een
kop (heerlijke, secretaris!!) soep.

