Verslag van de bijeenkomst in Beilen voor het - Projectplan “Jeugdbridge Drenthe” d.d. 8 juli 2017.
Aanwezig: Hans Hoek , Coby Wichers en Anje Smit (namens het district Drenthe), Betty den Hartog,
Aafke Holman, Marleen van der Gugten, Emmie Meijer, Henk Mulder, Onno van Nes, Wiebe Pitlo,
Pieter Schutter, Reinier Voormolen, Aart en Truus de Vries, Ruud Wolbers, Henk Zuiderweg en José
Henkelman.
Verslag: José Henkelman

Hans Hoek voorzitter van district Drenthe, opent om 10.30 uur de vergadering.
In het kort schetst hij het doel van deze bijeenkomst: De start van het projectplan “Jeugdbridge
Drenthe” dat tot doel heeft kinderen/jongeren laten kennismaken met de beginselen van
(mini)bridge, zodat er in het district Drenthe door de jeugd gebridged gaat worden.
Een voorstelrondje van de aanwezigen leverde onderstaande gesprekspunten op:
Hoe kun je de doelgroep bereiken?
 door overleg partners te zoeken
 wijkverenigingen en jeugd/sport clubs benaderen
 scholen (in de brugklas van het voortgezet onderwijs zijn vrije keuze uren
beschikbaar) ,
 jeugdwerkers inschakelen
 ook naschoolse opvang is geschikt
 via de eigen club middagen organiseren voor opa – oma-kleinkinderen,
 via de schoolkinderen is ook de groep 30+ als bonus te bereiken
Wat is minibridge?
Het is gericht op schoolkinderen met toetsen en quizjes en leert op een eenvoudige wijze kinderen in
kleine stapjes bridgen.
Er is sprake van 3 stappen hoe we schooljeugd kunnen bereiken:
1. Scholen benaderen via iemand die al ingang bij een school heeft, met het doel toestemming
te krijgen voor een introductieles.
2. Iemand gaat namens de plaatselijke bridgeclub contact leggen met een school, dit kan zowel
een basisschool als de brugklas van een middelbare school zijn. Alles staat of valt met een
goede introductie (deze wordt door het bestuur van het district aangeleverd).
3. Organiseren van een cursus jeugdbridge buiten de sholen.
De Bridgebond ondersteunt , ontwikkelt en stelt alle materiaal en informatie beschikbaar. Zoals een
docentenhandleiding + Power Point presentatie van de Minibridge basiscursus plus bijbehorend
lesboekje en speelkaarten voor kinderen etc.
Binnen de bridgeclub hulp mobiliseren voor de te starten introductie les want je hebt een
grote groep mensen nodig, waaruit je kunt putten om lessen op scholen te geven. Hiervoor
hoef je geen bridgedocenten te zijn. Er zijn mensen die op de enquêteformulieren hebben
aangegeven dat ze wel willen helpen, maar eerst willen weten wat ze kunnen gaan doen.
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Zodra er bij clubs uitgewerkte plannen zijn zullen we ook deze vrijwilligers voor hulp
benaderen.
Eind september/begin oktober komen we weer bij elkaar. Ondertussen moeten er binnen een
club mensen gezocht worden die een introductielesje kunnen geven en moet een aanzet
gegeven worden tot publicatie van de ontwikkelingen m.b.t. jeugdbridge in lokale kranten
(Coby).
Het introductiescript zal gestuurd worden naar de volgende contactpersonen:
Noordenveld
Emmen
Coevorden
Hardenberg
Midden Drenthe
Meppel
Assen
Hoogeveen
Gieten
Beilen

Emmie Meijer
Ruud Wolbers
Henk Mulder
Aart de Vries
Marleen van der Gugten
Joffrey Bieleman
Johannes Sijbom/Klaas Middelburg
Onno van Nes
Pieter Schutter
Wiebe Oldenkamp

Er zijn ook clubs die hier niet aanwezig zijn, maar die wel geïnformeerd willen worden over de
gemaakte plannen en afspraken(district).
Er moet transparant gewerkt worden. Zoals scholen niet dubbel benaderen. Van de leden die
gereageerd hebben weten we van welke club ze zich aangemeld hebben en omdat ze niet weten wie
van hun club nog meer gereageerd heeft moeten we hier de betrokken personen over benaderen
Alle aanwezigen hebben toegezegd hun medewerking te verlenen aan de volgende drie fasen van het
jeugdbridge Drenthe project:
1. Benaderen van scholen, op de bonnefooi of via bekenden, om een afspraak te
maken.
2. Gesprek, docenten en / of ouders enthousiasmeren, afspraak maken voor plan van
aanpak en start.
3. Uitvoering, les geven, en hiervoor de hulp van clubleden mobiliseren
Op 24 september wordt een (groot)ouder-kind bridge drive in Gieten georganiseerd. Nadere
informatie volgt via de mail. Alle leden worden persoonlijk benaderd.
Belangstellenden kunnen zich via de site aanmelden, ook als ze tijdens deze vakantie hun
kleinkinderen al de minibridge cursus willen laten doen neem dan contact op met Coby
De rondvraag leverde geen nieuwe gespreksonderwerpen op.
Hans Hoek dankte alle aanwezigen voor hun komst en toezeggingen en onder applaus feliciteerde
Hans iedereen met de start van het project.
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