ALGEMENE LEDENVERGADERING
GEHOUDEN ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018
IN HET DENKSPORTCENTRUM LEIDEN

VERSLAG
AANWEZIG (volgens de getekende presentielijst):
Vertegenwoordiger van de Nederlandse Bridgebond
Theo van Munnen
Vertegenwoordigers van de verenigingen (17)
9003 Bridge Club De Sleutels
9013 Bridge Club Rijnland
9016 Bridge Vereniging Gezelligheid Troef Wassenaar
9024 Bridge Club De Meerbridgers
9029 Bridge Club Pelikaanhof All Stars
9039 Bridge Club De Wasbeek
9041 Bridge Club ’86 Leimuiden
9051 Bridge Club Merenwijk
9058 BC SION

9010 Bridge Club De Brug
9015 Leiderdorpse Bridge Club
9017 Bridge Club Sassem Troef
9027 Bridge Club A.D.G.
9031 Bridge Club Sans Dispute
9040 Bridge Club Crash
9047 Bridge Club Rookvrij Troef
9052 Bridge Club Idéfix

Leden van het districtsbestuur en districtsfunctionarissen
Egbert Sneller, interim-voorzitter/ secretaris
Simon van Kins, penningmeester
Anja Koning, onderwijsadviseur
Henk Wijzenbroek, clubadviseur
Marcel Felix, DKL
Danielle Allard (in 2017 afgetreden districtsvoorzitter)
Leden van verdienste
Leen Sijpesteijn

Cees Varkevisser

Leden van districtscommissies
Peter Jansen, lid Technische Commissie
Cor Hoefsloot, lid Kascommissie
Wouter Theune, lid Jeugdcommissie

Yordi Schouten, lid Technische Commissie
Guus Broesterhuizen, lid Kascommissie
Leo Huvers, lid Jeugdcommissie

AFWEZIG MET BERICHT VAN VERHINDERING:
Verenigingen (23)
9002 Bridge Club Bodegraven-Reeuwijk
9005 Bridge Club De Vuurbaak
9008 Bridge Club Het Juiste Bod
9018 Kaagse Bridge Club
9025 Bridge Club Het Anker
9030 Warmonder Bridge Club

9004 Bridge Club Alkemade
9007 Bridge Club Slempempers
9014 Bridge Club Rijnsburg
9020 Bridge Club Lisse
9028 Bridge Club De Schelft
9032 Bridge Club Oude Rijn
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9033 Bridge Club Castellum
9038 Bridge Club De Schrandere Vos
9045 Bridge Club Rijnwoude
9049 Bridge Club Het Groene Hart
9055 K.B.O. Boskoop
3002 Bridgeclub Groot Deijleroord

9035 Bridge Club Scylla
9044 Recreatie Bridge Alphen
9046 Bridge Club N.B.V. De Dummie
9054 Bridge Club Woubridge
9501 Bridge Club Huis ter Duin

Leden van districtscommissies
Bert Houtman, lid Technische Commissie

Hans van Velzen, lid Technische Commissie

AFWEZIG ZONDER BERICHT VAN VERHINDERING:
Verenigingen (8)
9012 Boskoopse Bridge Club
9022 Bridge Club Voorhout
9053 Bridge Sociëteit “Schoppen Aas”
9059 Kaagsociëteit

9019 Bridge Club Nieuwkoop
9023 Bridge Club V.O.G.
9057 Bridge Club Kerk en Zanen
9061 Vergiet Bridge

Leden van districtscommissies
Erik Schwartz, lid Protestcommissie

Hans van Weeren, lid Protestcommissie

1. OPENING VAN DE VERGADERING
De interim-voorzitter, Egbert Sneller, opent de vergadering om 13:05 uur. Hij heet iedereen van harte
welkom; de opkomst is groot. Helaas valt de ALV dit jaar samen met carnaval, waardoor een aantal
verenigingen verhinderd is.

2. VASTSTELLING VAN DE AGENDA
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda.

3. MEDEDELINGEN
Berichten van verhindering
Drieëntwintig verenigingen hebben bericht van verhindering gegeven. Slechts acht verenigingen en
twee leden van een districtscommissie zijn zonder bericht van verhindering afwezig.
Na afloop van de vergadering zal een korte besturendrive plaatsvinden. Het aantal ronden is afhankelijk van de duur van de vergadering.

4. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 MAART 2017
Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5. TOELICHTING OP DE AANSCHAF VAN MATERIAAL IN 2017
De voorzitter licht toe dat er in 2017 spelmateriaal is aangeschaft ter vervanging van verouderd en
incompleet materiaal. De aanschaf van materiaal (spellen, bridgemates en een dupliceerapparaat)
stond niet in de begroting voor 2017. Om toch tot een snelle aankoop te kunnen komen meende het
bestuur dat via een mailronde toestemming van de verenigingen verkregen kon worden. Van de 45
verenigingen reageerden er 25, waarvan 20 met een instemming en 5 wezen het voorstel af. Zoals ook
in de mailwisseling aangegeven zag het bestuur zich gesteund door een advies dat was ingewonnen
bij de Bridgebond. Hierbij tekent Marcel Felix aan dat hij in de ALV aangekondigd had, dat hij van
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plan was zijn voorzitterschap van de TC een goede invulling te geven. Tevens merkt hij op dat er in de
vorige ledenvergadering gesteld werd dat het eigen vermogen van het district aan de hoge kant was.
Marcel stelt dat een tweetal doelstellingen van het district zijn: het organiseren van competities en het
faciliteren van verenigingen bij het organiseren van drives. Voor een goede dienstverlening was de
aanschaf van nieuw materiaal nodig. De aanschaf van het materiaal zou kostenneutraal zijn bij een
afschrijving over 10 jaar. Het bestuur meende er goed aan te doen om snel tot aanschaf over te gaan,
om optimaal te kunnen profiteren van deze investering. Pas op het moment dat de aanschaf voldongen was, realiseerde het bestuur zich dat zij strijdig met statuten gehandeld had. Een aantal verenigingen had het bestuur gewezen op deze fout.
De voorzitter biedt zijn excuses aan voor deze foutieve procedure voor deze aanschaf. Mocht in de
toekomst weer een belangrijk besluit genomen moeten worden, zal hij een extra ALV uitschrijven.
Leo Huvers (Crash) meldt dat hij ontstemd is over de gevolgde procedure en over het feit dat er druk
op de tegenstemmers is uitgeoefend om toch nog voor te stemmen. Hierop merkt Marcel op dat er niet
geprobeerd is de mening aan te passen maar meer gezocht is naar de reden van de afwijzing zodat
daar eventueel wat aan gedaan kon worden. Tevens is volgens Leo de mogelijkheid tot het uitwisselen
van voors en tegens tussen de verschillende verenigingen via deze route ontnomen.
Verder merkt Leo op dat de aanschaf van een dupliceerapparaat nadelige gevolgen heeft voor een
aantal verenigingen. Zo hebben de actieve verenigingen van het DSC ook recentelijk een dergelijk
apparaat aangeschaft. Nu het district ook zo’n machine heeft gekocht is dit initiatief van het gezamenlijk investeren en exploiteren ondermijnd. Marcel stelt hierop dat het een kostbare taak is om spellen
te (laten) dupliceren en dan te distribueren als hij dit vanuit Noordwijkerhout zou willen doen. Het is
logistiek complex en duur (veel reiskosten) om spellen te dupliceren voor competities/ verenigingen
en op en neer te rijden naar Leiden.
Henk van der Hoeven (GTW) vindt de aanschaf van het materiaal gerechtvaardigd. Alleen tegen de
aankoop van het dupliceerapparaat maakt hij groot bezwaar.
Koen Wagner (PAS) vraagt waarom er zo’n haast gemaakt is met de aanschaf en waarom niet gewoon
gewacht is tot deze ALV. Hierop antwoordt het bestuur dat het nieuwe seizoen voor de competities
aanstaande was en er geen goed materiaal meer aanwezig was. Om het materiaal direct te kunnen
inzetten was haast geboden. Achteraf gezien was echter een uitstel van de aankoop de beste optie
geweest zodat dan ook een open discussie had kunnen plaatsvinden.
Cécile Soethout (Crash) vraagt wat de mogelijkheden zijn materiaal te huren van het district te huren.
Hiervoor verwijst Marcel haar en eenieder naar de website van district. Via een mail aan Marcel is dit
te bestellen.
Vanuit verschillende verenigingen komt tevens kritiek over de wijze waarop gecommuniceerd is naar
de verengingen en hoe er gereageerd is op verstuurde reacties in de mail.
Cees Varkevisser ondersteunt de aanschaf van het spelmateriaal. Hij vindt het een goede beslissing.
Henk van der Hoeven stelt voor om geen motie over het gevoerde beleid in dezen in stemming te
brengen – hij verwijst hierbij naar de mail van 10 oktober 2017, waarin de bestuursleden stellen dat zij
bereid zijn hun functie neer te leggen als daarom gevraagd wordt in deze ALV. Hij tekent hierbij aan
dat het lastig zal zijn om alternatieve bestuursleden te vinden. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Met deze instemming legt de vergadering zich neer bij de aanpak die het bestuur heeft gehanteerd.

6. GOEDKEURING VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

7. GOEDKEURING VAN HET FINANCIEEL VERSLAG 2017
Simon van Kins geeft een toelichting op de cijfers van 2017. Zoals gemeld in punt 3 van de agenda
stond de aanschaf van materiaal niet in de begroting.
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Voorts merkt hij op dat hij een trendbreuk maakt in de verantwoording ten opzichte van voorgaande
jaren; de meeste posten werden gesaldeerd. Nu is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen inkomsten en uitgaven voor de verschillende activiteiten. Ook de verschillende bijdragen vanuit de Bridgebond zijn nu afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Op deze wijze is een betere sturing op iedere post mogelijk. De opbouw van de gesaldeerde bedragen in het verleden is niet meer te achterhalen. Om deze
reden mist dan ook een vergelijking met voorgaande bedragen.
Rapport van de Kascommissie
Cor Hoefsloot, lid van de Kascommissie, meldt dat hij een goed beeld heeft gekregen van de financiële
administratie van meer dan 200 mutaties zoals bijgehouden door Simon van Kins. Hij legt hierna de
volgende verklaring af:
Geachte leden,
Op vrijdag 26 januari hebben ondergetekenden Guus Broesterhuizen en Cor Hoefsloot de financiële administratie van het District Leiden en Omstreken over het boekjaar 2017 bij Simon van Kins gecontroleerd.
De administratie van Simon van Kins is zeer verzorgd en geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid.
Simon heeft gekozen niet te salderen, waardoor de som van de uitgaven en de inkomsten aanzienlijk is
verhoogd. Een voorbeeld van niet salderen is de hutspotdrive, met € 3.200 uitgaven en inkomsten wordt
het resultaat niet anders, maar baten en lasten stijgen met dit bedrag.
Voor de aanschaf van spelmaterialen voor een bedrag van € 7.906, ten laste van het vermogen, had instemming van de ALV moeten worden gevraagd.
De kascommissie waardeert de inzichtelijke presentatie van de jaarrekening en gaat akkoord met de
werkwijze van de penningmeester.
Het resultaat van 2017 komt op een verlies van € 648, het vermogen is gereduceerd van € 12.469 tot
€ 11.821.
De kascommissie stelt de ledenvergadering voor het bestuur décharge te verlenen over het boekjaar
2017.
De kascommissie:
Cor Hoefsloot

Guus Broesterhuizen

Goedkeuring en décharge
Vervolgens keurt de vergadering de jaarrekening 2017 goed en verleent het bestuur décharge voor het
gevoerde beleid.

8. VERKIEZING VAN EEN LID VAN HET BESTUUR
Danielle Allard heeft direct voor de Algemene Ledenvergadering van 2017 haar voorzitterschap van
het district plotseling moeten neerleggen vanwege gezondheidsproblemen. Omdat in die vergadering
geen afscheid van haar genomen is, vindt dat nu plaats. Egbert bedankt haar voor haar jarenlange
werk en roemt haar om haar tomeloze inzet en goed vervulde ambassadeurschap binnen het district
en op landelijk niveau.
Theo van Munnen bedankt haar hierna voor haar inzet voor het district (sinds 2011) en voor de Financiële Commissie (sinds 2009). Als blijk van waardering voor haar inzet overhandigt hij Danielle namens de Bridgebond een STUUR.
Danielle dankt iedereen en is zeer blij met deze waardering en wenst ieder veel succes
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Vervolgens neemt Egbert weer het woord en legt zijn functie van secretaris van het district neer.
Hij draagt zichzelf voor als voorzitter van het district, een functie die hij al meer dan een jaar op interim basis vervulde. Mede omdat er geen tegenkandidaten zijn gesteld gaat de vergadering bij acclamatie hiermee akkoord.
Voor de functie van secretaris heeft Truus van der Spek zich kandidaat gesteld. Het bestuur is verheugd met deze zeer ervaren bridger en secretaris. Zij heeft een ruime staat van dienst op beide gebieden. Zij zit nu onder meer in het bestuur van ADG en is secretaris van de Commissie van Beroep
van de Bridgebond. Helaas is zij op deze vergadering verhinderd; zij viert haar verjaardag.
Ook haar benoeming wordt bij acclamatie door de vergadering goedgekeurd. Zij zal direct na de vergadering invulling geven aan haar functie.

9. VERKIEZING VAN EEN LID VAN DE KASCOMMISSIE
De Kascommissie bestaat uit twee leden. Dit jaar bestond de commissie uit de heren Hoefsloot en
Broesterhuizen. In de vergadering van 2017 stelde Sjaak Geerlings (HJB) zich beschikbaar voor het
reserve-lidmaatschap. Thans vormt hij samen met Cor Hoefsloot de kascommissie. Guus Broesterhuizen treedt terug.
Jacques Serdijn (LBC) stelt zich – staande de vergadering – kandidaat voor de functie van reserve lid
van de kascommissie. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming

10. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN JEUGDBRIDGE
Wouter Theune geeft een toelichting op de ontwikkelingen bij Jeugdbridge.
 De belangstelling voor Jeugdbridge is onverminderd hoog; er wordt op een groot aantal scholen in de regio minibridge gegeven en ook de belangstelling onder jongvolwassenen is redelijk
groot.
 De commissie Jeugdbridge onderzoekt thans het gebruik van een collaboration tool. Met dit
tool is het mogelijk documenten binnen verschillende groepen te delen en te onderhouden. Zo
zouden individuele docenten en commissieleden het collaboration tool kunnen gebruiken om
ervaringen, documenten en gemaakte presentaties met elkaar te delen.
 De commissie Jeugdbridge is uitgebreid met Sean Adams.
 Aan ieder vereniging wordt voorgesteld om een bestuurslid expliciet Jeugdbridge in zijn/ haar
portefeuille op te nemen. Jeugdbridge kan op deze manier extra aandacht krijgen. Dit is
noodzakelijk om jongere leden aan te trekken.
 Voorts wordt nog gewezen op de positieve resultaten van de enquête: Het heeft duidelijk
meer respondenten dan de vorige keer opgeleverd. Tevens hebben meer mensen zich aangeboden om lessen te geven en heeft zich ook een aantal sponsors aangeboden.
 De lokale kernen groeien.
 Voor meer details over de ontwikkeling van Jeugdbridge en de enquêteresultaten wordt verwezen naar de bij de vergaderstukken geleverde notitie

11. 2018: LUSTRUMJAAR VOOR HET DISTRICT
De voorzitter meldt dat het district 80 jaar oud wordt op 14 oktober 2018. Ter gelegenheid van dit (16e)
lustrum is het bestuur voornemens een aantal lustrumactiviteiten te organiseren. Hij roept op initiatiefnemers in dezen zich te melden. Helaas staan er geen individuele mensen op, wel meldt Leo Huvers dat hij samen met leden van de jeugdcommissie zal meedenken over mogelijk festiviteiten voor
de jeugd.
Het bestuur is blij met dit aanbod. Het bestuur zal nu samen met de Jeugdcommissie een programma
gaan ontwikkelen.
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12. PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN IN 2018
Jeugdbridge en clubondersteuning (Henk Wijzenbroek)
Henk meldt dat hij veel tijd heeft geïnvesteerd in jeugdbridge en ondersteuning van clubs. Het spelen
van opa´s/ oma´s met kleinkinderen heeft veel enthousiaste reacties opgeleverd.
Via jeugdbridge@gmail.com is de commissie te bereiken mocht iemand vragen of suggesties hebben.
Hij merkt op dat het Denksportcentrum medio 2019 zal vertrekken van het Diamantplein. Hij biedt
het DSC ondersteuning aan voor het zoeken en inrichten van een nieuwe locatie. In 2017 is hij actief
geweest met de inrichting van een DSC in Gouda.
Onderwijsadviseur (Anja Koning)
 Het komende jaar zullen er weer opleidingen georganiseerd worden zoals voor SpelPeilOntwikkeling. Hierbij merkt zij op dat er in de regio Alphen structureel geen belangstelling voor
opleidingen lijkt te zijn.
 De Bridgebond heeft besloten de opleidingen voor CLA en CLB aan te passen. Dit jaar zal
voor het eerst een opleiding BVC worden gegeven. Dit is een e-Learning opleiding die wordt
ondersteund door een aantal klassikale lessen. Het deel Organiseren zal worden gegeven door
Peter Jansen, het deel Arbitreren zal samen met Erik van Egmond van district Den Haag worden gegeven. De oproep voor deelname is al verstuurd.
 Op 24 maart zal er weer een Toekomstdrive worden gehouden. Dit is een drive voor mensen
die zeer recent bridge hebben leren spelen. Voor de meesten is dit een eerste kennismaking
met het spelen van een competitie/ drive.
 Verder deelt Anja mee dat er weer een kaderdag en mogelijk een cursusdag NBBRekenprogramma worden georganiseerd als daar behoefte aan is.
DKL (Marcel Felix)
Aan de orde komt de beperkte belangstelling voor districtscompetities en wat daaraan gedaan kan
worden.
Leo Huvers geeft een toelichting op een voorstel vanuit Crash, ADG, De Sleutels en PAS voor een
andere opzet van de competities (Het voorstel is bij de uitnodiging voor deze vergadering aan de besturen van de verenigingen toegestuurd). In dit voorstel ligt een belangrijke rol bij de verenigingen
om voorronden te houden. Het idee wordt door de TC gesteund en zal na een aantal aanpassingen
verder worden uitgewerkt. We verwachten dat hierdoor de deelname aan competities buiten de vereniging weer een positieve ontwikkeling te zien zal geven.
Voor 11 maart is weer een Seniorenparencompetitie georganiseerd. Hopelijk kan deze competitie –
door voldoende inschrijvingen – wel doorgang vinden.
Theo van Munnen (NBB) merkt op dat de Seniorenparencompetitie in Utrecht een groot succes (meer
dan 90 paren nemen deel) beleeft met een andere aanpak (6 zitting met 1 x per maand op een woensdag van 11.00 tot 16.00). Hierop antwoordt Marcel Felix dat er uitgebreid is gekeken naar dit voorbeeld en dat het idee gekopieerd is maar dat dat hier helaas ook (nog) niet aansloeg.

13. GOEDKEURING VAN DE BEGROTING VOOR 2018
De voorzitter geeft een korte toelichting op de begroting voor 2018. De genoemde bedragen zijn taakstellend.
Er wordt gemeld dat een nadelig saldo voor de baten en lasten van € 910,- wel erg groot is en of dit
bedrag niet verlaagd kan worden. Hierop meldt de voorzitter dat het streven is dit bedrag in de praktijk naar beneden te brengen. Zo lijkt onder meer het gereserveerde bedrag voor spelmateriaal (€ 500)
erg hoog; een bedrag van onder de € 100,- is meer reëel.
Zonder verdere opmerkingen wordt de begroting door de vergadering goedgekeurd.
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14. RONDVRAAG
Gevraagd wordt of het bestuur niet te klein is en of de samenwerking goed verloopt. Hierop merkt de
voorzitter op dat het bestuur nu weliswaar uit drie leden bestaat, maar dat de vergaderingen en besluitvorming altijd plaatsvindt samen met de adviseurs. Hij merkt op dat in het afgelopen jaar een
discussie in een bestuursvergadering heeft plaatsgevonden over de samenstelling van het bestuur. De
conclusie was dat een uitbreiding van het bestuur (door het opnemen van adviseurs in het bestuur)
niet als een verbetering werd gezien.

15. VASTSTELLING DATUM VOLGENDE ALGEMENE LEDENVERGADERING
De eerstvolgende algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 2 februari 2019.

16. SLUITING
Om 14.40 uur dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.

BESTURENDRIVE
Na afloop van de vergadering vindt de besturendrive plaats. Deze wordt gewonnen door Cécile Soethout met Leo Huvers.
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