
Verslag Algemene Leden Vergadering 

  

Zaterdag 25 september 2021, 11:30 tot 12:30 in Hotel Faber te Hoogezand 

 

 

Agenda ALV 

  1. Opening 

  2. Vaststellen en/of wijzigingen agendapunten 

  3. Notulen van vorige ALV op 10-10-20 (via Zoom) 

  4. Mededelingen  

  5. Bestuurssamenstelling 

  6. Jaarverslag 2020-2021 

  7. Financieel jaaroverzicht 2020-2021 

   8. Kascommissie en decharge bestuur 

   9. Benoeming kascommissieleden 

  10.Begroting 2021-2022 
   11.Financiën 

  12.Nieuwe statuten per 1 juli 2021 

  13.Rondvraag 

  14.Vaststellen datum voor de ALV 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Jan van der Zwaag 
   27-12-2021 

 

Status: Voorlopig 

 

Goedkeuring: 

 



 

Opening, agenda en vaststelling verslag ALV 2020 

 

Vz opent de vergadering met dank voor de ruime opkomst (zie 

bijlage). De agenda wordt vastgesteld conform de voorgestelde opzet. 

Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd met dank 

aan de secretaris. 
 

Corona impact op de verenigingen 

Door de aanwezigen wordt in groepjes de situatie van de verschillende 
bridgeclubs besproken en geïnventariseerd. In de daaropvolgende 

rapportage kwamen de volgende zaken aan de orde. 

– Het ledental is in het corona seizoen 20/21 bij veel clubs 

nauwelijks gedaald, bij de andere clubs varieerde dit van -10% tot 

zelf een paar keer -20%. Afname lijkt maar beperkt corona 

gerelateerd te zijn. 

– De huisvesting is bij de meeste clubs op orde en heeft in goed 

overleg met de beheerders beperkte financiële gevolgen gehad in 

de corona periode. Een paar clubs hebben duidelijk problemen met 

de huisvesting gekregen en zijn nog zoekend naar een geschikte 

locatie. 

– Alle clubs zijn of gaan volgende week weer “gewoon” bridgen.  

Stepbridge heeft bij veel verenigingen, al dan niet i.s.m. andere 
verenigingen, succesvol gedraaid als vervanging  van het gewone 

bridge. Sommigen gaan daarmee door, maar de animo is beperkt. 

– De cursussen zijn  in de afgelopen tijd niet doorgegaan. Zij zijn 

nu her en der weer opgestart, vooral beginnerscursussen om 

nieuwe leden te kunnen werven. 

– De meeste clubs hebben in een mailing de leden laten weten dat 

er na 25 september de corona QR check verplicht is. De uitvoering 

ervan is verschillend en leidde bij een aantal clubs tot problemen, 

emoties en zelfs verlies van leden. Het is niet geheel duidelijk of de 

controles in niet-horeca gelegenheden dan wel ruimtes die als 

zodanig kunnen worden gezien noodzakelijk zijn. Formeel moet de 

controle ieder avond uitgevoerd worden. Veel clubs vinden een 
eenmalige controle en registratie voldoende. Vz meldt, dat er bij de 

NBB op dit punt veel expertise is en dat de clubs hiervan gebruik 

kunnen maken. 

 
 

 



 

Mededelingen 

 

Op 1 jan 2021 waren er 973 totaalclubs en 46 basisclubs lid van de 

NBB met in totaal 87.232 natuurlijke personen als leden, gemiddelde 

leeftijd was 72,7  

De verenigingen zijn georganiseerd in 26 districten (in één district 

zitten alle verenigingen die niet tot een district zijn te rekenen, o.a. 

Stepbridge en BIC) 

District Groningen had 29 totaalclubs op 1-1-21; er waren 2.381 leden 

en 4 jeugdleden 

 

De volgende drie personen vormen de Protestcommissie van bridge 

district Groningen: 

Teijo Doornkamp (voorzitter) 

Rens Paternotte  

Frits Magendans 

Dank voor de bereidwilligheid. Gelukkig werd er weinig beroep op de 

protestcommissie gedaan. 

 

Bij het jeugdbridgen in Groningen vallen de prestaties van Reinder 

van der Weide op. Onze 19 jarige Groningse jeugdbridge-speler blijft 

successen aan elkaar rijgen. 

Bert, die namens het bestuur het jeugdbridgen van de grond moet 

tillen, ziet dat zo'n succes ook andere jongeren over kan halen om 

zich op het bridgen toe te leggen. Er start een cursus voor 

jeugdspelers in oktober.  

Op de planning staan bezoeken aan scholen, maar die zijn door de 

omstandigheden uitgesteld. Wel verzoek om mogelijke contacten bij 

de scholen in Groningen aan Bert door te geven. 

 

 

Bestuurssamenstelling 

 

De huidige bestuurssamenstelling wordt na 25 september: 

 

Nettie Hulstein Voorzitter en clubadviseur Ja 

Vacant   Secretaris    Ja 

Jos Eilering   Penningmeester    Ja 

Foppe Hemminga  DKL     Ja 

Bert Paping  Bestuurslid en jeugdbridge ja 

Eddie Gnirrep  Onderwijsadviseur  Nee 

Paul Wesselius  Secreraris wedstrijdzaken Nee 

Jan van der Zwaag Webmaster    Nee 

 

 



 

Paul stopt als (waarnemend) secretaris. Vz bedankt hem voor de vele 

jaren, waarin hij als voorzitter en secretaris heel veel en goed werk 

voor het district heeft verricht. Paul krijgt als blijk van waardering 

voor al zijn inspanning wijn en een cadeaubon aangeboden. Ook 

vanuit de aanwezigen veel waardering van de wijze waarop hij zich de 

afgelopen jaren zo consciëntieus ingezet heeft voor alle districtszaken. 

Paul zal als secretaris wedstrijdzaken betrokken blijven bij de  

districtscompetities en andere drives van het district Groningen. 
 

Vz bedankt ook alle andere bestuursleden en vrijwilligers voor hun 

inzet voor het district en voor hen allen een fles wijn. 
 

Het bestuur is naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris en een 

opvolger voor de volgend jaar aftredende voorzitter. Er lopen wat 
gesprekken, maar initiatieven vanuit de verenigingen wordt nog 

steeds op prijs gesteld. 
 

 

Jaarverslag 2020-2021 (zie bijlage) 

 

Na correctie van de naam bij een foto van Reiner van der Weide  

wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

 

Financieel jaaroverzicht 2020-2021 (zie bijlagen) 

 

Penningmeester (PM) licht de cijfer toe. Er zijn dit jaar weinig kosten 

gemaakt. De kosten komen grotendeels uit overloop van het vorige 

jaar. PM licht op verzoek de overloopposten van totaal 550€ toe. 

Het district heeft een relatief groot eigen vermogen op de balans 

staan. Naar aanleiding van de vraag tijdens de ALV van 2019 over het 

grote financiële tegoed van het district wordt het volgende plan 

geaccepteerd. 

 

Om de bridgesport te stimuleren willen we plannen van de clubs 

ondersteunen, die het bridgen bevorderen. Deze clubs kunnen een 

aanvraag bij het district indienen. Bijvoorbeeld activiteiten in het 

kader van jeugd bridge of een regio activiteit. 
 

Kascommissie en decharge bestuur 

 

In de huidige kascommissie zitten: 

– Ettie Schillhorn van Veen – ten Have van ‘t Hogeland 

– Mies Kazemier, van De Schakel en Rui-TenBoer 

 

Kascommissie heeft stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Met 

dank aan Jos en de commissieleden krijgt het bestuur decharge voor 

het financiële beleid van het seizoen 2020/2021 

 



 

Benoeming kascommissieleden 

 

Volgend jaar bestaat de kascommissie uit: 

Ettie Schillhorn van Veen van ‘t Hogeland 

Gees Veenstra van Meerbridge 

 

 

Begroting 2021-2022 

 

De begroting voor 2021-2022 wordt zonder wijzigingen overgenomen. 

Mogelijk wordt de verenigingsbijdrage voor de Vrijwilligersdrive 

vermindert of geschrapt. Het bestuur beraadt zich daarover nog. 

 

 
 

Andere zaken  

 

– Nieuwe statuten en BTW zaken 

 

Door de nieuwe wetgeving WBTR zijn nieuwe statuten voor iedere club  

en ook voor het district noodzakelijk. De grotere (financiële) 

verantwoordelijkheden voor bestuurders zijn per 1 juli ingegaan. Het 

aanpassen van de statuten kan volgens de vergadering uitgesteld 

worden tot juli 2026. BC Roden heeft de statuten inmiddels aangepast 

en zal ze binnenkort door de notaris laten vastleggen (375€). Gesteld 

wordt dat we, voor tot gezamenlijke acties over gaan,  wachten op de 
ervaringen van de “trial” verenigingen, in dit geval BC 86 en  BC 

Roden. Vergadering denkt dat er voldoende tijd is.  

Vz zal dit aan de NBB voorleggen en daarvan verslag doen.    

 

Zorg in ieder geval voor de juiste registratie bij de KvK. Er blijken vaak 

nog verouderde gegevens over het bestuur geregistreerd te staan. 

  

 

Ook de BTW verplichting verandert voor alle clubs. Het lijkt er op dat 

we onder de KOR regeling kunnen vallen, maar dat moet iedere 

vereniging wel aanvragen! Niet aanvragen kan financiële 

consequenties hebben. Ook hierover zal Vz navraag doen bij NBB, 

aangezien er verschillende interpretaties rondgaan. 
 

 

– Wedstrijdzaken 

 

Districtscompetitie 4tallen verwachten vanaf ~ november weer fysiek 

te organiseren in het Denksportcentrum Nadere informatie daarover 

volgt nog. 

Districtscompetitie paren proberen we samen met Drenthe op te 

zetten 



De Butler BC Groningen zal gespeeld worden op de eerste zaterdag 

van 2021 

Het Leo Zweep toernooi zal gehouden worden in voorjaar 2022 

Senioren 4tallen op 3 november 2021 in Tolbert 

Het clubkampioenschap van het Noorden zal op 20 november 2021 

plaatsvinden in Tolbert. 
 

 

– Kadertraining NBB 

 

Op 22 september 2021 was er een Zoom bijeenkomst over de (weer) 

nieuw kadertrainingen Ze wordt gesplitst in cursussen voor 

Organisatie van drives en competities en Arbitrage. 

 
Voor het onderdeel Organisatie is: 

– Een lijvig cursusboek (134 pagina’s) gereed 

– Een docenten handleiding vrijwel gereed en kan gegeven worden. 

– Er wordt aangeraden ongeveer 5 à 6 keer bijeen te komen met een 

– groepje niet groter dan 6 personen 

– Elke cursist werkt met zijn eigen laptop en gebruikt dan het NBB – 

Rekenprogramma met allerlei opdrachten 

– Er komt een door de Bridgebond gemaakte toets en de docent kan 

die toets afnemen en beoordelen 

– BVC-A en -B worden vervangen door een kennisdocument 
 
De cursus zal in het komende seizoen aangeboden worden door het 

district 
 
– Spelpeil ontwikkeling (SPO) 

 
Onderwijscoördinator maakt plannen met actieve bridge docenten voor 

cursussen in Groningen. Na aanvraag vanuit een club voor cursussen 

zal hij: 

Onderzoeken of subsidie is mogelijk als een groep onvoldoende 

groot is 

Organisatie van de cursus starten samen met een docent van de 

club of een gediplomeerd docent 

Zorgen voor materiaal zoals cursus inhoud, spellen en 

voorbeelden. 

Een cursus duurt 5 à 6 keer 

Elke deelnemer betaalt ~ € 7/cursusavond 

Aantal deelnemers per cursus: 12-20 is ideaal 

 



 

–   Website 
 

Naar aanleiding van een geslaagde kaderdag in het district Drenthe 

onderzoeken wij of daar bij ons ook animo voor is. De nieuwe module 

voor aan en afmelden lijkt zeer goed bruikbaar voor alle drives maar 

ook welk voor de competities. Pas als je de module gaat gebruiken, 

loop je tegen de (on)mogelijkheden aan en dat zou dan vanaf nu pas 

het geval zijn. Er komt een mailing, waarin gevraagd wordt naar jullie 

ervaringen en problemen of wensen. Aan de hand daarvan zal er een  

sessie, al dan niet via zoom, i.s.m. met de NBB deskundigen 

georganiseerd worden. 

De nieuwe agenda functie maakt het mogelijk om jouw drive op alle 
websites zichtbaar te maken. We zullen dan ook niet meer een extra 

vermelding voor iedere drive apart op de districtssite gaan plaatsen. 

 

Samenvatting Plannen district  

 

– Veel nadruk op opstarten jeugdbridge; Bert Paping zal zich hiervoor 

gaan inzetten. Vz merkt op ook de NBB de jeugdopleiding als haar 

prioriteit ziet. 

– De cursus Organisatie zal in het najaar aangeboden worden door het 

district n.a.v. de NBB kadertrainingen  

– Inventarisatie beleving nieuwe NBB website modules (Aan en 

Afmelden) en nagaan hoe een kaderdag zinvol georganiseerd kan 
worden. 

– 4tallen- en paren- competities, mogelijk samen met Drenthe 

– Senioren 4tallen en clubkampioenen drive samen met Drenthe en 

Friesland 

– Leo Zweep 4tallen toernooi voor alle clubs van het district  

– Vrijwilligersdrive , Toekomstdrive en Butler toernooi organiseren 

 
Rondvraag 

 

Opgemerkt wordt de de Hooglandse drive binnenkort weer op de 

agenda staat. Dat geldt ook voor de andere drives, zie Agenda 

 

 

Volgende ALV op zaterdag 24 september 2022 



 

Opgegeven aanwezigen 

Stadjers   Menno Nanninga en Willem Mensink 

Hoogezand-Sappemeer Hans Ubbink (vz) en Boukje Zwaneveld - deVries  

Klaver Vier   Jan Piet Franke 

Doublet '81   Jos Hillemans en Sake Brouwer 

De Schakel   komen niet  

Martini   Leen Wijnstekers  

Harten Heer   Peter Smulders  

Bridgeclub Noord  komen niet  

Meerbridge   Ger Westra en Gees Feenstra 

De Harmonie   Loes Meinders en Harry Schuur 

Zeerob    Teijo Doornkamp 

Bridgeclub Roden  Lucy Tuinstra  

Glimmen    Joost de Groot 

Rui-Ten Boer   Ellie Slagter en Mies Kazemier  

Delfzijl  Gerard Groothof Schröder en  Elbert de Vreede 

Bridge '86   Kees Hofman 

Veendam   Ed Meijer  

Winschoten   Ton Evers 

Bedum    Mary Thijssen-Paddenburg 

District    Nettie Hulstein (vz),  Jos Eilering (penn.)  

District   Foppe Hemminga (DKL),  Bert Paping (jeugd), Paul Wesselius (secr) 


