
Notulen Najaarsvergadering District IJsselstreek van de NBB,  gehouden op 1 oktober 

2022 vanaf 10.00 uur via Microsoft Teams 

 

Namens district IJsselstreek: Harrie van den Bijgaart (voorzitter),  Rob de Lange (secretaris), 

Peter Rado (lid), Henk Jansen (penningmeester), Gejo Peet (onderwijsadviseur). 

Afwezig: Jogé de Vries (lid).   

Aanwezig zijn vertegenwoordigers van:  

ABC Dronten, BC de Hanze, BC de Heigraaf, BC Deventer, BC Vaassen, BC Wijhe, BC 

Zutphen, BC Zwolle Zuid, BC Isala, Bridge Liga Salland, De Oefenclub, Nunspeetse BC, 

Sans Tabac, Startclub Apeldoornse Bridge Federatie, Zwolse BV. 

 

Overige aanwezigen: 

Wieb Brouwer (erelid). 

   

Afwezig met kennisgeving zijn:  

BC Harderwijk, Jump'85, BC Daventria, BC Bathmen, BC Gezelligheid troef, BC de 

Vriendschap, BC Gorssel, BC Icarus, BBB Emst, BC Klaver Vier, BC PEC, BC Heerde, SV 

Epse, lid vv Job van Zomeren. 

 

Afwezig zonder afmelding: 

Avereester BC, BC Alert 05, BC Descartes, BC Entre Nous, BC Ermelo, BC Heino, BC Olst, 

Bridgeclub T.O.P., Bivoo, Bridgeclub Biss, Bridgeclub HK13, Bridgeclub Ommen, BS 

Dalfsen, Dames Bridge Zwolle, Hattemer Bridge Sport, Kamper BC, Nieuwe Eper BC, 

Oefenclub SBL, Sluziger Bridgeclub. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Een speciaal woord van 

welkom is er voor Wieb Brouwer. Er wordt een minuut stilte in acht genomen wegens het 

onverwacht overlijden van de districtscompetitieleider Gijs de Koning Gans. De agenda wordt 

vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Vanuit het bondsbureau:  

Er worden wekelijks nieuwsbrieven naar de leden gestuurd. Er zijn zorgen over het forse 

ledenverlies als gevolg van de coronapandemie.  

Voor de ontwikkeling van de Bridgeagenda 2032  en de Meerjarenbeleidsvisie worden online 

sessies gehouden op 13 en 19 oktober. Aanmelden kan via de site van de NBB. Op 26 

november komen beiden ook aan de orde tijdens het de ALV van de NBB. Er zal nog veel 

aandacht worden besteed aan de clubwebsites, er zijn nog veel problemen waarvoor 

prioriteiten moeten worden gesteld. Ook aan de ledenadministratie (MijnNBB) is nog wel een 

en ander te verbeteren. 

Rik Goedman (Sans Tabac) bevestigt bovenstaande problemen, er komt weinig respons na 

opmerkingen van de webmaster en hij constateert dat ook de ledenadministratie nog niet goed 

werkt. De voorzitter belooft een en ander (nogmaals) aan te kaarten. 

Koos Nieuwenhuijse (BL Salland) merkt nog op dat het toch vreemd is dat informatie 

bijeenkomsten voor clubs in Oost Nederland plaats vinden in Utrecht. De voorzitter antwoordt 

dat dit te maken heeft met de geringe belangstelling. 



 

 

Opleidingen: De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting over de status van de 

wedstrijdtechnische opleidingen. Zie hiervoor het informatiebericht op de website van het  

district. Henk Pool (Zwolle Zuid) vraagt of in het nieuwe cursusmateriaal ook het gebruik van 

clubranking wordt behandeld. Voorzitter bevestigt dit. Ook het rekenprogramma krijgt meer 

aandacht dan vroeger. Annemieke de Groot (BC Nunspeet) verbaast zich over het gebruik van 

de vele afkortingen. De voorzitter antwoordt dat dit al vele jaren de gewoonte is en dat de 

bond dit zal blijven doen. Even wennen aan de nieuwe afkortingen dus. De inhoud van de 

cursussen CO en CA is te downloaden van de site van de bond, via de Kennisbank.  

 

Ingekomen stukken: Een rustig semester, geen bijzonderheden.  

 

3. Notulen Voorjaarsvergadering d.d. 2 april 2022 

Bijna alle clubs zijn ingeschreven bij de KvK.  Bestuurders van niet ingeschreven  

verenigingen lopen zonder inschrijving persoonlijk risico. De notulen worden met 

dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 

 

4. Activiteiten Clubadviseur, onderwijsadviseur en clubbezoeken. 

De clubadviseur heeft het afgelopen jaar weinig tot niets te doen gehad. Geconstateerd wordt 

dat actie deze winter wellicht meer van de kant van het district zou moeten komen. 

Hetzelfde geldt voor de onderwijsadviseur. Wel de opmerking dat het enthousiasme voor 

opleidingen voor nieuwe bridgers toch aan het teruglopen is. Voor een recente poging van 

drie NoordOostVeluwse clubs was (te) weinig animo. Raalte en Zutphen zijn gelukkig wat 

positiever. Wieb Brouwer (ZBV) en Henk Pool (Zwolle-Zuid) melden dat beginnerscursussen 

en startersclub in Zwolle zeer goed lopen. 

Verzoek van Annemieke de Groot (BC Nunspeet) om te inventariseren en te publiceren waar 

(beginners)cursussen worden gegeven. Dit om eventueel aan te kunnen sluiten. 

 

5. Begroting 2023 / Beleid reserves 

De begroting 2023 wordt toegelicht door de penningmeester. De inkomsten dalen door 

ledenverlies en geringere deelname aan districtswedstrijden. Om wat te besparen wordt de 

volgend jaar geplande jubileumdrive gecombineerd met de besturen-en kaderdrive. 

 

Reserves waren aan de royale kant, doordat vorig jaar de baten van het district normaal waren 

en de kosten laag. De verwachting is dat een en ander zich zal normaliseren (minder baten 

door lagere of geen retributie en wel kosten). Het streven voor de algemene reserve is 50% 

van de jaaromzet. Theo Ruys (BC Isala) vraagt of de 1300€ bondsbijdrage nog reëel is, 

hetgeen wordt bevestigd door de penningmeester. De kosten voor de opleiding CLA/CLB 

moeten worden gewijzigd in kosten “nieuwe” opleidingen. De voorzitter legt nogmaals uit 

waarom de jubileumdrive en de besturen- en kaderdrive eenmalig worden gecombineerd. 

Theo vraagt ook uitleg over de post “bestuurskosten”. Dit wordt door de penningmeester 

uitgelegd. Het bestuur ontvangt geen vergoedingen en declareert geen reiskosten. In plaats 

daarvan wordt er naast de bestuursvergadering jaarlijks een sociaal uitje gemaakt, Gevraagd 

wordt om dit wat duidelijker op de volgende begroting te zetten, om herhaald vragen te 

voorkomen. 

De begroting wordt met dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd. 

  



6. Activiteiten / Wedstrijdzaken 

Er zijn een tweetal wijzigingen op de agenda, een datumverschuiving voor een sessie bij de 

open paren en een vermindering van aantal speelmomenten voor de viertallen wegens een 

geringer aantal teams. Alle vernieuwde informatie staat op de site van het district. 

Theo Ruys (BC Isala) vraagt hoe de daling van deelname aan districtswedstrijden er uit ziet. 

Peter Rado noemt viertallen vóór Corona 34 teams, vorig jaar 20 en nu 17. 

Deelname aan seniorenparen en open paren is ongeveer gelijk gebleven, 

Verdere activiteiten: de reeds gemelde jubileumdrive op 28 januari 2023, de Kaderdag op 22 

april 2023 en het kampioenschap van Groot Gelre op 6 mei 2023.  

Er wordt nog opgemerkt dat het viertallen weer op twee locaties (Apeldoorn en Zwolle) plaats 

zal vinden en dat inmiddels in de wedstrijdleiding in Zwolle is voorzien. 

 

7. Bridgecongres NBB /ALV 

Er zal een online vergadering worden gehouden op 26 november 2022 van 14:00 tot 17:00 

uur.  De agenda staat  op de site van de NBB. 

 

8. Rondvraag 

Koos Nieuwenhuijse (BL Salland) meldt dat zij hun locatie met ingang van het volgende 

seizoen gaan verliezen. Door de grootte van de club zal het een hele uitdaging worden om 

onderdak te vinden. De redenen zijn energiekosten, andere formule voor de locatie en te lage 

vertering door bridgers. 

Rik Goedman (Sans Tabac) vraagt waarom de verkiezing kascommissie niet op de agenda 

staat. Antwoord is dat dit altijd tijdens de voorjaarsvergadering gebeurt, (ook dit jaar). 

  

9. Datum voorjaarsvergadering 

Voorstel: zaterdag 1 april 2023 vanaf 10.00 uur in DSC Apeldoorn Zuid. Akkoord. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Hij heeft nog het 

dringende verzoek aan de vergadering om te onderzoeken of er nog kandidaten zijn voor de 

aankomende vacatures in het bestuur. Ook de functie districtscompetitieleider  is vacant. 

Vervolgens wordt de vergadering gesloten. 

 

Actielijst. 

1. Bij de NBB aan blijven dringen op spoedige oplossen van de problemen bij de 

clubwebsites en overige problemen met hun applicaties.  

2. Inventarisatie en publicatie (beginners)cursussen 

 


