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Technische commissie

NRC - MEERBRIDGE

Vz. Techn.commissie
CLB:
CLA:

Opgericht 29 maart 2000
Voorzitter: N. de Weijer, Boekanierlaan 9, 2132 TA Hoofddorp Tel.023-5617722
Penningmeester: F. van Kuijk, Ridderburgpark 223, 2135 KX Hoofddorp
Tel.: 023-8922029
Secretaris: M. Appels, E. van Calcarstraat 27, 2135 LR Hoofddorp
secretaris@nrc-meerbridge.nl
Tel. 06-11366346
2e Secretaris: L. de Reus, E. van Calcarstraat 54, 2135 LS Hoofddorp
Tel. 06-25063660
Wedstrijdleiding/NBB contactpersoon: H. van Kesteren,
Rondenburglaan 172, 2135 KM Hoofddorp Tel.: 023-5570403
RABO Bank Haarlemmermeer: 3458.40.615 o.v.v. NRC-Meerbridge
KvK Amsterdam: 34131305

Assistent:

Feestcommissie
Henk van Kesteren
Hans Roelofs
Joke Logchies
Henk Folles
Corrien Schultze
Kool
Henk van Kesteren

Voorzitter
Leden:

Kofferbridge

Lief en Leed

Joke Logchies

Voorzitter
Lid

Albert Boon
Hennie Boel
Pam Meijer-Karis
Riet Middelkoop

Celeste Duives
Emmy Hubert

Website
Webmaster

Hans Roelofs

Leden :

Joke Logchies
vacature

Buurtcentrum “DE AMAZONE”
Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC HOOFDDORP 023-5628840
De NRC-Meerbridge speelt op op de woensdag- en op de donderdagavond vanaf 19.30 uur.
15 min. voor aanvang aanwezig zijn.
Afmelden bij de wedstrijdleiders, ALTIJD via email:

WL@nrc-meerbridge.nl

alléén op woensdagavond/donderdagavond spelen:
spelen op woensdag én donderdagavond:
jeugdleden

Speeldata:

woensdag

€ 65,00
€ 100,00
€ 25,00

27/8 – 10/9 – 24/9 – 8/10 – 22/10 – 5/11 – 19/11 –
3/12 – 17/12 – 14/1 – 28/1 – 11/2 – 25/2 – 11/3 – 25/3 – 8/4 – 22/4 – 6/5

2014 -2015
donderdag
21/8 – 4/9 – 18/9 – 2/10 – 16/10 – 30/10 – 13/11 – 27/11 – 11/12 –
8/1 – 22/1 – 5/2 – 19/2 – 5/3 – 19/3 – 2/4 – 16/4 – 30/4

¼ pag € 10,-; ½ pag € 20,- en 1/1 pag € 35,- per keer.
Advertenties per jaargang (= 4 nummers)

We zoeken bedrijven die een advertentie in ons blad willen
plaatsen, zodat onze kosten beperkt kunnen blijven.
Informatie bij Hans Roelofs
-2-

Hoofdredacteur:

Hans Roelofs

Website: http://www.nrc-meerbridge.nl

Altijd voor 12.00 uur

Contributie:

Advertenties:

Redactie

Agenda:
Zaterdag 13 september 2014
Eind november 2014
Donderdag 21 augustus 2014
Woensdag 28 augustus 2014
Zaterdag 13 december 2014

Algemene Ledenvergadering
Alert jrg 11-4 komt uit
Eerste Donderdag competitiedag
Eerste Woensdag competitiedag
Kerstdrive

Opzeggen lidmaatschap
Het komt nog wel eens voor dat leden opzeggen bij een van de bestuursleden.
Ik wil u er op wijzen, dat een opzegging van het lidmaatschap van NRC-Meerbridge
schriftelijk moet gebeuren bij de secretaris. Alleen schriftelijke opzeggingen
minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe bridgeseizoen worden
aangenomen. Bij te late opzegging blijft u contributieplichtig voor het komende
bridgeseizoen. Dit heeft te maken met de verplichtingen die wij als vereniging
aangaan of aangegaan zijn. Hierbij kunt u denken aan de verantwoordelijkheden die
voortvloeien uit het aanvaarden door de leden van de begroting en aan de verplichte
afdracht van NRC-Meerbridge aan de Nederlandse Bridge Bond.
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Nieuwe leden
O.a. vanuit de cursus hebben zich nieuwe leden aangemeld die van harte
welkom zijn om bij ons te komen spelen. Om hen de gelegenheid te geven aan
de materie en het speelritme te wennen worden zij voorlopig in de C-lijn
ingedeeld. Gedurende het seizoen zal in overleg worden beoordeeld wanneer
zij in de competitie kunnen meespelen.
Mutaties partnerschappen
Tegen het eind van een seizoen overwegen spelers wel eens om in het nieuwe
seizoen met een andere partner te willen spelen. Over het algemeen is daar een
gevoel van gêne over om dat aan de partner mee te delen. In de bridgewereld is
dit echter een heel normale zaak en hoeft het niets te maken te hebben met b.v.
persoonlijke gevoelens over iemand. Het betreft puur het afstemmen van het
spelniveau van beide spelers om u eventueel verder te ontwikkelen of
spelplezier te verhogen.
Als u overweegt met een andere partner te willen spelen, of al hebt besloten
met welke nieuwe partner u gaat spelen, laat het vóór uiterlijk 1 augustus even
aan de WL weten,
(mailadres: wl@nrc-meerbridge.nl ) dan kunnen wij daar met het invoeren van
de gegevens rekening mee houden.
Reserve spelers
De wedstrijdleiding roept leden op om zich aan te melden als invaller voor de
woensdag of donderdagavond, dat spaart ons veel tijd en onnodig bellen. Graag
hiervoor uw medewerking.
TC-HvK
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Van uw voorzitter.
De zomervakantie is weer voorbij.
We hebben allemaal van bijzonder mooi weer kunnen genieten.
De slotdrive was inderdaad weer heel succesvol.
Bedankt Albert, Pam, Riet en Hennie.
Hans, hartelijk dank voor het geven van de cursus het afgelopen jaar.
En voor de nieuwe leden een hartelijk welkom.
Verder nog een dankwoord voor de mensen van de Wedstrijd Technische
commissie, Lief en Leed, Kofferbridge, Feestcommissie, Redactie en Website.
In deze “Alert” is heel veel te lezen, dus neem uw tijd ervoor.
We starten op de woensdagavond op 27/8 en op de donderdagavond op 21/8.
Natuurlijk zien wij elkaar weer op de algemene ledenvergadering op 13
september 2014.
Namens het bestuur,
Nell de Weijer

Afmelden zo spoedig mogelijk wanneer u dat weet.
Wie zich niet (zelf) afmeldt, wordt geacht aanwezig te zijn en
speelt mee. Je wordt dan ingedeeld.
Uiterlijk vóór 12.00 uur, tenzij er calamiteiten zijn.
Noteer het nummer van de Amazone 023-5628840 in je mobiel

Via de email: wl@nrc-meerbridge.nl
Dit kan ook via NRC-Meerbridge.nl
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Agenda Algemene Leden Vergadering 13 september 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening voorzitter
Vaststelling agenda
Vaststelling presentielijst
Ingekomen stukken en mededelingen
Goedkeuring notulen ALV 7 september 2013 pag 6
Verslagen:
a. Jaarverslag secretaris pag 10
b. Jaarverslag Wedstrijdtechnische Commissie pag 13
c. Jaarverslag Feestcommissie pag 14
d. Jaarverslag Commissie Lief en Leed pag 15
e. Jaarverslag Kofferbridge pag 17
f. Jaarverslag penningmeester pag 17 ev
g. Verslag Kascommissie
h. Vaststelling begroting 2014/2015
i. Vaststelling contributie
Het Bestuur stelt voor de contributies ongewijzigd te
laten: € 65 voor de leden die alleen op de woensdag of
alleen op de donderdag spelen, en € 100 voor de leden die
op beide avonden spelen. Voor leden die ook nog lid zijn
van een andere bridgevereniging gelden aangepaste
bedragen, terwijl ook voor de nieuwe leden die zich na de
bridgecursus hebben aangemeld, eenmalig aangepaste
contributiebedragen gelden.
7. Verkiezing Kascommissie:
De commissie bestaat uit Juanita Boon en Rob de Groot.
Aftredend is Juanita en Nanny Lehman de Lehnsfeld-Heijman
schuift door uit de reservepositie. De vergadering dient een
nieuw reservelid te benoemen.
8. Verkiezing Bestuur:
In het Huishoudelijk Reglement is de bestuursverkiezing
geregeld. Door de vele wisselingen van de voorbije jaren is er
een situatie ontstaan die correctie behoeft om weer aan deze
-4-
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Kopij bestemd voor Alert nr 2 (ingekomen nadat Alert nr 2 al gedrukt was).
Websites
Onze vereniging heeft twee sites te weten:
- http://www.nrc-meerbridge.nl voor algemene informatie over onze club. Via
de home page kunt u ook op de NBB site komen door bovenaan op de tab
“uitslagen” en vervolgens MIJN NBB aan te klikken, en komt dan terecht op
onderstaande site.
- http://www.nbbclubsites.nl/club/6050 van de Nederlandse Bridge Bond,
waarop u alle informatie kunt vinden over de uitslagen en de scores.
Om de sites op te roepen verdient het aanbeveling om beide adressen op te
nemen onder “Favorieten” op uw computer.
Scores
In het nieuwe seizoen worden de scores gehanteerd zoals in de Alert Jaargang
11 2014 nr.1 staan vermeld. Aan het eind van het seizoen zal worden
beoordeeld of er nog veranderingen nodig zijn en zal het wedstrijdreglement
worden aangepast.
Uitslagen
Vanuit het rekenprogramma dat wij gebruiken voor het verwerken van de
scores en uitslagen wordt het versturen via E-mail naar de leden over enige tijd
niet meer ondersteund. Dit betekent dat aan het eind van de speelavond zoals
gebruikelijk door de spelleider de uitslag met percentage bekend wordt
gemaakt, en verdere gegevens kunt u op de NBB site vinden.
Scores en uitslagen
Wat treft u aan op de NBB site? Onder “Uitslagen” kiest u de speelavond en
vervolgens ziet u een overzicht van hoeveel speelavonden er per speelronde
worden gespeeld. Onder de datum van de speelavond ziet u de resultaten van
die speelavond. Klikt u de datum aan, dan verschijnt het overzicht in volgorde
van resultaat. Wilt u weten tegen wie u welke spellen hebt gespeeld klikt u op
uw spelers naam. Wilt u weten hoe anderen een spel hebben gespeeld dan klikt
u op het spelnummer.
Probeer het eens uit, u zult versteld staan over hoeveel informatie u kunt
beschikken. Op de Algemene Ledenvergadering zal de Technische Commissie
e.e.a. aan u presenteren.
BridgeMates en laptop
De vakantieperiode zal worden benut om de kastjes te laten reviseren en de
laptop te schonen en te voorzien van nieuwe software, waarmee wij
verwachten met minder storende gebeurtenissen geconfronteerd te worden.
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Ondertussen was het bijna licht en ben ik gehoorzaam naar de hut gegaan
om mijn fototoestel te pakken. De loopplank lag uit en ik glipte snel naar
buiten om de schade op te nemen en te fotograferen, als herinnering aan de reis
en voor het nageslacht.

Er zat aan de linkerkant aan de voorzijde een enorm gat, het was dus niet
verantwoord om naar Passau door te varen.
We werden opgeroepen - via de boord-radio -om direct te komen ontbijten en
daarna zo snel mogelijk de koffers te pakken.
Zo kwam het, dat we al om kwart over zeven in de bus naar Passau zaten. Toen
we naar de voorzijde keken, bleek, dat het personeel de schade inmiddels had
afgedekt met grote gele zeilen.
Zo kwam het dat een rustige reis een roerig slot had.
Pam
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regels te gaan voldoen. Aftredend volgens schema zijn de
secretarissen. Om te voldoen aan artikel 12 van het
Huishoudelijk Reglement is ook de penningmeester aftredend.
Alle drie stellen zich herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie moeten zich schriftelijk
kandidaat stellen middels een ondertekende verklaring waarin ze
verklaren bereid te zijn een bestuursfunctie te aanvaarden. Omdat
de secretaris en de penningmeester in functie worden benoemd,
moeten ze tevens aangeven voor welke functie ze zich
kandideren.
Een dergelijke verklaring kan tot aanvang van de ALV bij de
secretaris worden ingeleverd.
9. Uitreiking kampioenbekers en huldiging kampioenen 2013/2014
10. Rondvraag
11. Sluiting

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 25 oktober 2014 inleveren bij Hans Roelofs

Dit heb ik mee gemaakt (info)
Graag ziet de redactie wat meer stukjes van onze leden voor de Alert.
De volgende naam op de lijst is Nine Moningka
Nine we verwachten van jou een stukje voor de volgende Alert.
Onderwerpen: Dat kan van alles zijn, zoals een vakantie die recent is
ondernomen; een leuke anekdote over belevenissen op het werk, in een winkel
of thuis met je kinderen of kleinkinderen; een recepten; een hobby, enz, enz.
Kortom alle ideeën zijn welkom.
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In maart 2015 wordt ons 15-jarig jubileum gevierd
De juiste datum wordt nog bekend gemaakt.
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5. Goedkeuring notulen ALV, 7 september 2013
1. Opening voorzitter
De voorzitter opende de vergadering met iedereen van harte welkom te heten
en in het bijzonder ons erelid Hans Münichman met zijn partner To van Eden.
2. Vaststelling agenda
Geen wijzigingen
3. Vaststelling presentatielijst
Afwezig met bericht van verhindering: 20 leden
Aantal aanwezig: 30 leden, waarvan aan bestuursleden: Nell, Frans, Loes en
Celeste
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Margriet Scheiblhofer en Conny Herzgsell-Reijers hebben een verzoek
ingediend om hun namen op correcte wijze te doen vermelden op alle uitslagen
en berichten. Hierop zal nauwlettend worden toegezien!
Een ingestuurde brief met het verzoek om A en B lijn c.q. combilijn niet
meer te doen als er zo weinig deelnemers zijn. Dan toch maar liever één lijn
spelen. Hoe dat verder zijn uitwerking heeft in de competitie ranglijst wordt
door de wedstrijdcommissie berekend.
Per e-mail op 3 september 2013 toegezonden aanbevelingen van de TC
aan het bestuur van NRC-Meerbridge is niet in behandeling genomen, omdat
aanwezige leden van TC aangaven, dat allereerst zo’n brief besproken dient te
worden met alle leden van de TC.
5. Goedkeuring notulen ALV 06-09-2012
Er waren geen op- of aanmerkingen gegeven, dus akkoord bevonden.
6. Verslagen
a. Jaarverslag Secretarissen 2012/2013
Hans Roelofs merkte op, dat een jaarverslag feiten/ handelingen/
gebeurtenissen/ besprekingen/ Bestuursbesluiten over het afgelopen clubjaar
dient te bevatten en zeker geen toekomstige plannen, die wel van zelfsprekend
voorgelegd kunnen worden in deze ALV. Het beraden van het Bestuur over de
automatisering behelst hoofdzakelijk de Website. Moderne systemen hebben
een template structuur, waardoor wijzigingen aan de gemeenschappelijke
inhoud(menu’s, logo’s, style sheets) slechts op één plek gemaakt hoeven te
worden en niet op alle pagina’s apart. Het uiterlijk van de website is oubollig
en komt over als slecht onderhouden. Het verdient enige technische ervaring en
professionele kennis om een attractieve website op te zetten en te onderhouden
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Hoofdweg 809 A
Hoofdweg 809 A
Allegondahoeve 20
van Eyksingel 1
Marga Klompesingel 136
Irene Vorrinkstraat 131

HOOFDDORP
HOOFDDORP
2131 NC HOOFDDORP
2135 TB HOOFDDORP
2135 JC HOOFDDORP
2135 SV HOOFDDORP

06-55300264
06-55300264
023-5652312
06-81159592
06-44516724
023-5616517

Dit heb ik meegemaakt
Behouden vaart op de Donau
Met prachtig zomerweer vertrokken voor een cruise over de Donau. De
inscheping vond plaats in Passau. Daar zouden we na afloop van een rustige
vakantie - na ons ontbijt- weer met de bus naar Nederland afreizen.

We hebben heel veel gezien - Cock Kooi en mijn persoontje - maar de laatste
nacht was wel heel bijzonder. Om half vier in de nacht, vielen we zowat uit
bed, de laatjes van de kasten denderden op de grond, ook in de badkamer lag
alles over de vloer. De scheepshoorn maakte een oorverdovend lawaai en een
groot aantal mensen werd wakker.
Over de radio werd ons verzocht om vooral rustig te blijven. Maar slechts
drie of vier mensen hadden zich aangekleed om poolshoogte te nemen, om te
kijken wat er in feite was gebeurd.
Ook ik ging de hut uit en de trap op, naar het zwembad om op het bovenste dek
te zien wat er werkelijk aan de hand was.
Allereerst het zwembad, niet overdreven maar er zat geen druppel water meer
in door de klap. Het personeel stuurde ons terug naar de hut, maar daar had ik
niet zoveel zin in.
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Wim Lehman de
Lehnsfeld
Nanny Lehman de
Lehnsfeld-Heyman
Joke Logchies
Corry van der Lugt
Hans Maas
Carla Meekel
Pam Meijer-Karis
Riet Middelkoop
Nine Moningka
Hans Munichman
Lidy Raaphorst
Loes de Reus
Plonie Rip
Hans Roelofs
Jacqueline Roelofs-van
der Linden
Margriet Scheiblhofer
Conny Schreuder
Eline Schuller
Hennie Schuller-Stomps
Corine Schultze Kool
Ria Smit
Willy Smit-Schoemaker
Kees Stevens
Myrna Stevens-Smeenge
Truus Teunissen
Yvonne Vloeijberghs
Puck Wasmoeth
Jan-Joost de Weijer
Nell de Weijer
Marian Reeuwijk
Helen Wintgens-van
Geuns
Gerda Slot-van den
Kommer
Helene Knuvers
Linda-van Swinderen
Veldhuyzen
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Ridderburgpark 163

2135 KW HOOFDDORP 023-5637559

Ridderburgpark 163

2135 KW HOOFDDORP 023-5637559

Rosenholm 39
Beurtschipper 150
Beemsterstraat 10-K
Steinerbos 72
Zichtweg 21
Sem Dresdenlaan 10
Dunantstraat 106
Antje Breijerstraat 223
Graan voor Visch 18016
Elisa van Calcarstraat 54
Prins Hendriklaan 22
Roekenbos 56
Roekenbos 56

2133 ED HOOFDDORP
2152 LG NW-VENNEP
2131 ZB HOOFDDORP
2134 JP HOOFDDORP
2151 WB NW-VENNEP
2132 KS HOOFDDORP
2131 RS HOOFDDORP
2132 ZT HOOFDDORP
2132 GA HOOFDDORP
2135 LS HOOFDDORP
2132 DR HOOFDDORP
2134 VJ HOOFDDORP
2134 VJ HOOFDDORP

023-5630218
0252-503523
023-5625901
023-5637867
0252-674872
023-5615109
023-5636759
023-5614297
023-5554642
06-25063660
023-5629097
023-5643135
023-5643135

Gandhistraat 69
Maarse & Kroon hof 50
Schollenbrugpad 16
Johannes Verhulsthof 3
Ridderburgpark 189
Elisa van Calcarstraat 94
Ter Veenlaan 18
Aletta Jacobsdreef 108
Aletta Jacobsdreef 108
Duinenburg 12
Steinerbos 255
Graan v Visch 14523
Boekanierlaan 9
Boekanierlaan 9
Norholm 5
Zuid Schalkwijkerweg 7 II

2131 PB HOOFDDORP
1431 PC AALSMEER
1091 ST AMSTERDAM
2132 KB HOOFDDORP
2135 KX HOOFDDORP
2135 LS HOOFDDORP
2131 WR HOOFDDORP
2135 NB HOOFDDORP
2135 NB HOOFDDORP
2135 CX HOOFDDORP
2134 JX HOOFDDORP
2132 VG HOOFDDORP
2132 TA HOOFDDORP
2132 TA HOOFDDORP
2133 HJ HOOFDDORP
2034 JD HAARLEM

023-5614905
0297-331571
06-46295171
023-5616133
023-5611815
023-5615586
023-5632029
06-53548463
023-5628373
023-5658486
023-5640048
023-5615129
023-5617722
023-5617722
06-44647689
06-51895300

2131 GD HOOFDDORP 06-49752325
Marga Klompesingel 138
Klaterbos 119
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en is vermoedelijk niet aanwezig bij welwillende leden. Ter voorkoming van
oneigenlijk gebruik van de website kan een inlogcode gegeven worden aan
personen, die bepaalde onderdelen in de website willen toevoegen,
onderhouden, wijzigen e.d.
Gestemd is over de vraag of het Bestuur € 700 mag gebruiken tot vernieuwing
en verbetering van de huidige website. De vergadering stemde met grote
meerderheid tegen, omdat het bedrag in verhouding tot het aantal leden te hoog
is en onze financiële draagkracht te laag.
Verder gaf het Bestuur de wens aan om onze naam: NRC Meerbridge
gemakshalve Bridgeclub Meerbridge te noemen. Dit geldt niet voor officiële
documenten, want dat eist aanpassing van statuten en dat is nu juist niet nodig!
Aangezien in Haarlemmermeer meerdere bridgeclubs in hun naam het woord
“Meerbridge”hebben staan heeft de vergadering besloten onze naam niet te
veranderen.
b. Jaarverslag Wedstrijdtechnische Commissie
Dit jaarverslag is zonder overleg met TC door Henk van Kesteren geschreven
en werd op verzoek van enkele leden uit TC teruggetrokken om herschreven te
worden.
c. Jaarverslag Feestcommissie
Over Sint-Nicolaas is hierin niets vermeld, omdat die georganiseerd is door het
Bestuur .
d. Jaarverslag Commissie Lief en Leed
In de vorige Alert was reeds een verslag opgenomen van Lief en Leed, dus
daarom niet herhaald. Marja Vos gaat zienderogen achteruit en geeft de
voorkeur aan slechts thuisbridge met enkele leden van onze bridge club, die
ook met haar hebben gewandeld.
e. Jaarverslag Kofferbridge
Geen op- of aanmerkingen, dus hier alle lof en complimenten aan Joke
Logchies.
f. Jaarverslag Penningmeester 2012/2013
Wim Lehman de Lehnsfeld vroeg zich af of het Bestuur plannen heeft met het
kapitale reserve bedrag?
€ 4000 is niet van ons totdat Stichting Maatvast Haarlemmermeer uitsluitsel
heeft gegeven over de juiste in rekening gebrachte huur en hetgeen door de
penningmeester was afgedragen. Verder rekening te houden met vervanging
bridgemate en reserveren voor jubilea van de vereniging. De penningmeester
zal reservering van € 350 automatisering schrappen uit de balans, zo ook in de
begroting 2013/2014.
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g. Verslag Kas Commissie
Juanita Boon heeft mondeling verslag gegeven en de geschreven tekst zal de
volgende keer worden weergegeven in Alert. Het Bestuur en speciaal de
penningmeester werd decharge verleend van juiste weergave van de financiën
en gevoerd beleid.
h. Vaststelling begroting 2013/2014
In de agenda stond ”Vaststelling begroting 2012/2013”, echter moet zijn
“Vaststelling begroting 2013/2014”. Zoals eerder vermeld onder 6f zal het
bedrag van € 350 aan automatiekosten op nul worden gebracht en netto
resultaat hiermede worden aangepast.
i. Vaststelling contributie
Gelet op het positief resultaat afgelopen jaar en omdat de begroting nog net
positief is, zal de contributie niet worden aangepast.
7. Verkiezing Kas Commissie
De huidige kascommissie bestond uit Ria de Haas, Juanita Boon en reserve:
Rob de Groot.
Ria de Haas wordt bedankt voor de bewezen diensten en de samenstelling is
thans: Juanita Boon, Rob de Groot en als reserve meldde zich Nanny Lehman
de Lehnsfeld-Heyman.
8. Verkiezing Bestuur
Aftredend en herkiesbaar: Nell, Frans en Celeste. Met luid applaus zijn deze
drie Bestuursleden herkozen. Henk van Kesteren werd met algemene
goedkeuring toegevoegd aan het Bestuur als voorzitter Technische Commissie
9. Enquête
De enquête was misschien niet geheel duidelijk voor een ieder en gaf hier en
daar nog al verwarring. Wel is er in het algemeen een voorkeur voor elke
woensdag avond bridge, maar d1t wordt verder onderzocht en dan pas volgend
seizoen ingevoerd.
Hans Münichman, als erelid van deze vereniging, vroeg het woord.
“Ik had een geheel andere voorstelling van deze middag! Mijn voorstelling was
een korte en zakelijke ALV en daarna een gezellig bridge partij. Wat tref ik
aan: een ongezellige sfeer, niet meer op één lijn, niet harmonisch en neuzen
niet allemaal naar dezelfde kant gericht. Het aantal leden loopt terug, dus we
zitten op een hellend vlak, dus dan maar geen website, maar mensen, laten we
veel met elkaar praten om tot eensluidende beslissingen te komen. Ik wens het
Bestuur vooral heel veel wijsheid toe!”

-8-
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Ledenlijst per 1 augustus 2014
Naam
Monique Appels
Joyce Baas-Schuller
Pien Bierman
Giny Blok-van de Poppe
Hennie Boel
Bert de Boer
Truus de Boer
Marjolijn van de Boer
Marleen Bolhuis-Huizer
Albert Boon
Juanita Boon-Maste
Willy Dirks
Grethe van Dok
Marie-Louise van Driel
Celeste Duives-Stranger
To van Ede
Henk Folles
Nel Folles
Miny de Graaf
Rob de Groot
Ria de Haas
Jan Hendriks
Conny Herzgsell-Reijers
Henk Hijink
Alma Hijnk-ter Haar
Emmy Hubert
Riet Hulst-Kruitwagen
Nan Kerkman-Holtring
Henk van Kesteren
Annet Klaassen
Helma van de Koolwijk
Co Kramer
Frans van Kuijk
Kitty van de LangenbergBouma

Straat+nummer
Elisa van Calcarstraat 27
Irene Vorrinkstraat 46
Ridderburgpark 139
De Fruittuinen 144
Jane Addamsstraat 15
Wormerstraat 2
Wormerstraat 2
Rosa Spierstraat 165
Sjef van Kalmthoutstraat 60
Graan voor Visch 19704
Graan voor Visch 19704
Dassenbos 163
Femina Mullerstraat 275
Allegondahoeve 9
Ridderburgpark 127
A. Breijerstraat 223
Forsythiastraat 37
Forsythiastraat 37
Wilsonstraat 193
Spannenburg 28
Ridderburgpark 115
Graan voor Visch 18016
Gandhistraat 67
Lindholm 271
Lindholm 271
Ridderburgpark 125
D.Egginkstraat 12
Ridderburgpark 183
Rondenburglaan 172
Raadhuislaan 48
Soderblomstraat 216
Femina Mullerstraat 18
Ridderburgpark 223
Rondenburglaan 172
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PC + Woonplaats
2135 LR HOOFDDORP
2135 SZ HOOFDDORP
2135 KW HOOFDDORP
2132 NZ HOOFDDORP
2131 VP HOOFDDORP
2131 AX HOOFDDORP
2131 AX HOOFDDORP
2135 TS HOOFDDORP
2132 ZS HOOFDDORP
2132 WN HOOFDDORP
2132 WN HOOFDDORP
2134 RD HOOFDDORP
2135 MK HOOFDDORP
2131 NB HOOFDDORP
2135 KV HOOFDDORP
2132 ZD HOOFDDORP
2165 CG LISSERBROEK
2165 CG LISSERBROEK
2131 PR HOOFDDORP
2135 GP HOOFDDORP
2135 KV HOOFDDORP
2132 GA HOOFDDORP
2131 PB HOOFDDORP
2133 CT HOOFDDORP
2133 CT HOOFDDORP
2135 KV HOOFDDORP
2131 BK HOOFDDORP
2135 KX HOOFDDORP
2135 KM HOOFDDORP
2131 BH HOOFDDORP
2131 GR HOOFDDORP
2135MR HOOFDDORP
2135 KX HOOFDDORP
2135 KM HOOFDDORP

Telefoon
06-11366346
06-22031622
023-5642337
023-5617009
023-5612970
023-5611497
023-5611497
023-5651485
023-5617087
023-5616626
023-5616626
023-5633956
06-23322541
023-5614454
023-5635393
023-5614297
0252-428159
0252-428159
023-5617243
023-5657929
023-5285425
023-5554642
023-8221489
023-5621916
023-5621916
023-5614556
023-5615907
023-5639124
023-5570403
023-5616945
023-5614307
023-5639567
023-8922029
023-5570403
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32
34
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46

Kitty van de Langenberg-Bouma
Corry van der Lugt
Jan Hendriks
Henk Hijink
Lidy Raaphorst
Willy Dirks
Henk Folles
Nell de Weijer
Marjolijn van de Boer
Co Kramer
Jan-Joost de Weijer
Grethe van Dok
Conny Herzgsell-Reijers
Margriet Scheiblhofer
Marie-Louise van Driel
Yvonne Vloeijberghs

74
69
69
64
64
63
61
48
44
41
38
31
20
20
15
13

Stand top 10 meesterpunten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R. de Groot
K. van de Langenberg-Bouma
C.E. Duives-Stranger
J.M.J.G. Boon-Maste
W.G. Lehman de Lehnsfeld
F.A.E. Lehman de Lehnsfeld-Heyman
H.J. van Kesteren
G.P.H. de Boer
G.M. de Boer
J.M.G. Logchies
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4.932
4.862
4.050
3.724
3.031
3.031
2.852
2.384
2.347
2.222
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Beker uitreiking voor:
 de woensdag avond bridge gewonnen door Frans van Kuijk met Juanita
Boon.
 de donderdagavond bridge gewonnen door Wim en Nanny Lehman de
Lehnsfeld
De bekers werden overhandigd met daarbij een aandenken voor een ieder.
10. Rondvraag
Emmy Hubert sprak woorden van waardering naar Hans Roelofs en vroeg de
vergadering er vooral voor te zorgen, dat hij lid blijft van onze vereniging met
alle voordelen, die dat ook geeft. Hans heeft ontzettend veel gedaan en doet
nog steeds heel veel voor de Club en dat moet zo blijven! Applaus…..
Nanny Lehman de Lehnsfeld stelde de jaarlijks terugkerende vraag: waarom lid
te blijven van de Bridge bond. Bijna alle leden zijn lid van de Bond op 4
personen na, waarvan thans 2 leden hebben aangegeven ook lid te willen zijn.
Het gebruik van onze bridge-mate verlangt ook het lidmaatschap van de Bond.
Verder zijn de voordelen groter dan de nadelen, dus zal het Bestuur het
lidmaatschap handhaven.
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst
allen nog een prettige middag toe met bridgen en een drankje namens het
Bestuur.
namens secretariaat,
Albert Boon

Kopij voor het volgende clubblad
uiterlijk 25 oktober 2014 inleveren bij Hans Roelofs
-9-
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6. Verslagen
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Meesterpunten behaald in seizoen2013-2014

A Jaarverslag Secretarissen 2013/2014

Bestuur:
Het afgelopen jaar bestond het Bestuur uit:
Voorzitter:
Nell de Weijer
Secretaris:
Loes de Reus en Monique Appels
Penningmeester: Frans van Kuijk (tevens vice-voorzitter)
Lief en Leed:
Celeste Duives
Wedstrijdzaken: Henk van Kesteren.
Hert Bestuur kwam 8 keer bijeen om de zaken van de vereniging te bespreken
en te regelen, terwijl er ook informeel of via email overleg werd gevoerd
wanneer noodzakelijk.
Leden:
De opbouw van het ledenbestand is als volgt:
per 1-8-2013 per 31-7-2014 per 1-8- 2014
Alleen woensdag
16
17
17
Alleen donderdag
19
22
23
Woensdag en donderdag 25
25
31
Niet spelend
2
2
2
-

Met leedwezen moesten we kennis nemen van het feit dat Marja Vos is
overleden. Tot haar laatste dagen heeft ze meegedaan aan het
bridgespel. Formeel had ze haar lidmaatschap per 1 augustus 2013
beëindigd, maar we hebben haar tot het eind gezien als een
gewaardeerd lid van onze vereniging. Regelmatig zijn er leden bij haar
thuis geweest om gezamenlijk te bridgen. We denken aan haar terug
als een plezierig en kundig bridgeliefhebster.
- Plezierig was het feit dat Plony Rip wegens haar verdiensten als
vrijwilligster werd geëerd met de gemeentelijke erespeld van
Haarlemmermeer.
We hebben nu een situatie bereikt dat alle leden lid zijn van de Nederlandse
Bridge Bond. In september 2013 werd contact opgenomen met de niet-NBBleden. Hierbij ontstond wat commotie, hetgeen resulteerde in een ingezonden
brief in de Alert. Jammer dat er geen kopie was gestuurd naar het Bestuur, dan
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1 Nanny Lehman de Lehnsfeld-Heyman
Wim Lehman de Lehnsfeld
3 Pam Meijer-Karis
4 Frans van Kuijk
Nan Kerkman-Holtring
6 Juanita Boon-Maste
7 Loes de Reus
8 Celeste Duives-Stranger
Emmy Hubert
10 Monique Appels
11 Ria de Haas
12 Truus Teunissen
13 Hennie Boel
14 Giny Blok-van de Poppe
Hennie Schuller-Stomps
Joke Logchies
17 Bert de Boer
Truus de Boer
19 Hans Roelofs
20 Carla Meekel
Marleen Bolhuis-Huizer
22 Nel Folles
23 Corine Schultze Kool
24 Plonie Rip
25 Miny de Graaf
26 Nine Moningka
27 Albert Boon
28 Rob de Groot
29 Henk van Kesteren
Jacqueline Roelofs-van der Linden
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254
254
186
165
165
163
155
152
152
142
140
138
120
116
116
116
110
110
100
98
98
97
89
88
82
80
78
77
74
74

Alert

Paarnaam
Wim & Nanny
Miny & Annet
Frans & Juanita
Pam & Nan
Monique & Loes
Albert & Truus
Henk & Kitty
Henk & Alma
Bert & Truus
Ria & Pien
Carla & Marleen
Marjolijn& Willy
Hennie & Plonie
Emmy & Celeste
Nel & Corrien
Jan-Joost & Nell
Kees & Myrna
Jaap & Cinta
Corry & Henk
Hans&Jacqueline
Conny &Margriet
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Woensdagcompetitie 2013-2014
1e periode 2e periode 3e periode
90
50
100
80
10
70
60
30
60
10
30
0
70
40
10
50
40
20
10
20
0

100
90
80
70
60
60
20
40
10
70
40
50
30
50
20
30
10
0
10
10
0
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100
80
30
40
90
20
60
70
60
50
50
70
10
10
60
0
20
40
30
10
10

Totaal
290
220
210
190
160
150
140
140
130
130
120
120
110
100
90
80
70
60
50
40
10
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had het Bestuur in dezelfde Alert kunnen reageren. Nu is de problematiek
doorgesproken met betrokkene en opgelost.
Tegen het eind van het verenigingsjaar ging het laatste niet-lid akkoord met de
inschrijving bij de NBB, waardoor de scoreverwerking van de drives
aanzienlijk vergemakkelijkt wordt.
Cursussen:
In de maanden januari t/m maart werd een beginnerscursus gehouden. Hans
Roelofs gaf les aan 16 potentiële bridgers. Uiteindelijk hebben 15 de cursus
afgerond, en daarvan zijn er 10 daadwerkelijk lid geworden. Het is voor de
vereniging van levensbelang dat we cursussen organiseren, waaruit nieuwe
leden worden binnengehaald. We hebben inmiddels weer voldoende
kandidaten gekregen om een nieuwe beginnerscursus op te zetten, terwijl er
ook een vervolgcursus wordt gepland voor de spelers die de beginnerscursus
hebben afgerond.
Huur Amazone:
De huurproblematiek van de afgelopen jaren werd opgelost in een gesprek op
26 september 2013 met de directeur van de Stichting Maatvast. De Stichting
gaat alle huurders verplichten huur te betalen, waardoor er geen uitzonderingen
meer zouden zijn. Noodlijdende verenigingen kunnen dan subsidie aanvragen
bij de gemeente. Gezien de gezonde financiële situatie van onze vereniging
hoeven we niet eens te proberen zo’n aanvrage in te dienen.
Open dag Amazone:
Op 23 november hield de Amazone een open dag voor alle activiteiten die
binnen de Amazone worden verricht. Ook onze vereniging nam daar aan deel.
Er was een redelijke belangstelling, maar het is niet te meten wat er uiteindelijk
aan resultaat uit is gekomen.
Automatisering/webpage:
In de Algemene Leden Vergadering van vorig jaar is er een flinke discussie
geweest over de automatiseringsplannen van het Bestuur, en werd het Bestuur
gecorrigeerd door de leden. Sindsdien heeft Hans Roelofs het beheer over en
de uitvoering van de webpagina onder zijn hoede genomen. Het Bestuur is nog
op zoek naar een zgn. 2e man om Hans bij te staan en zo nodig te vervangen.
De automatiseringszaken betreffende de scoreverwerking is in de goede handen
van de Wedstrijdtechnische Commissie.
Wedstrijdzaken:
Het Bestuur is akkoord gegaan met de voorstellen die de Wedstrijdtechnische
Commissie heeft opgesteld om de scoreverwerking aan te passen en verder te
automatiseren. Dit betekent dat het Wedstrijdreglement moet worden
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aangepast. Dit zal het komende verenigingsjaar gebeuren. De wijzigingen
worden meteen ingevoerd en zodra de kinderziektes er uit zijn zal een en ander
geformaliseerd worden. De voorgenomen aanpassingen zijn al in de Alert
gepubliceerd, en zullen nogmaals worden toegelicht op de eerste speelavonden
van de komende competities.
Enquête:
In de loop van het verenigingsjaar werd contact opgenomen met leden
(degenen die niet zijn gehoord waren niet aanwezig op de avond dat de leden
werden geraadpleegd) ten einde de verwarring die ontstond na de eerdere
schriftelijke enquête op te lossen. De aanwezigen werden mondeling gevraagd
naar hun mening over aanpassingen van het wedstrijdschema. De overgrote
meerderheid wil geen verandering. Het is duidelijk geworden dat als we alleen
op de woensdagavond gaan spelen we leden gaan verliezen die weigeren om
van de donderdag naar de woensdag te gaan. De vereniging kan zich een
dergelijk ledenverlies niet permitteren.
Computerkastjes:
In de loop van het jaar werd geconstateerd dat de computerkastjes steeds meer
mankementen begonnen te vertonen. Het Bestuur heeft overwogen om de hele
materie te gaan vervangen. Echter we zijn op de mogelijkheid gewezen om de
huidige apparaten te laten reviseren waardoor ze weer een aantal jaren goed
zullen functioneren. In de voorbije vakantiemaanden is alle apparatuur
gereviseerd/schoongemaakt.
Lidmaatschap Nederlandse Bridge Bond:
Herhaaldelijk wordt geprobeerd het lid zijn van de Bond ter discussie te stellen.
We hebben de Bond benaderd met het verzoek duidelijk te maken wat de Bond
zoal voor de verenigingen doet. Elders in deze Alert wordt hier verder op
ingegaan.
Opgemerkt wordt nog dat in onze statuten is opgenomen dat we lid zijn van de
Bond. Een mogelijk niet-lid zijn betekent dus een wijziging van de statuten.
Het huidige Bestuur zal hier niet aan meewerken.
Diverse commissies:
Het Bestuur wil hier zijn dank en waardering uiten voor het vele werk dat de
diverse commissies binnen onze vereniging hebben uitgevoerd. Hun werk is
van essentieel belang bij het doen functioneren van de vereniging. Zonder hun
inspanningen zou het bestuurswerk onmogelijk zijn.

Donderdagcompetitie 2013-2014
Paar Naam
1e periode 2e periode 3e periode Eindstand
Giny & Hennie
90
90
90
270
Puck & Riet
100
70
40
210
Jacqueline & Hans
70
60
80
210
Nanny & Wim
10
100
100
210
Pam & Nan
80
50
70
200
Ria & Hennie
70
40
60
170
Frans & Annet
50
80
10
140
Monique & Loes
40
40
50
130
Lidy & Jan
40
70
10
120
Emmy & Celeste
30
10
70
110
Truus & Bert
60
30
20
110
Joke & Nine
20
20
60
100
Grethe & Marjolijn/Co
20
30
50
100
Truus & Rob
10
60
30
100
Nel & Corrien
10
50
30
90
Juanita & Wies
60
10
10
80
Carla & Marleen
50
10
20
80
Willy & Marjoijn
0
20
40
60
Riet & Plonie
30
0
10
40
Corry & Henk
0
10
0
10
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Uitreiking bekers clubkampioenschappen en evt.
onderscheidingen meesterpunten

Yvonne & MarieLouise

0

0

0

0
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B Jaarverslag Wedstrijdtechnische Commissie 2013/2014

De TC is in het afgelopen bestuursjaar acht keer bij elkaar geweest, heeft
deelgenomen aan workshops van de NBB-Kennemerland en geparticipeerd aan
de bestuursvergaderingen van onze vereniging. Zij heeft zich ingezet om het
spelen zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle inspanningen van de
wedstrijdleiders is dat niet altijd vlekkeloos gegaan. O.a. door
miscommunicatie over afmeldingen moesten b.v. op de speelavond zelf voor
de start nog mutaties aangebracht worden in de speler samenstelling wat
begrijpelijkerwijs vertraging en irritaties opriep. Anderzijds zijn er ook opstart
problemen geweest met het Bridge Mate systeem.
Om te proberen deze technische problemen te ondervangen zijn de Bridge
Mate kastjes in de vakantie periode gereviseerd, de laptop geschoond en
nieuwe software geïnstalleerd.
Door gebruik te kunnen maken van de WiFi verbinding in de Amazone konden
de uitslagen aan het eind van de speelavond direct naar de NBB-site en de
leden verstuurd worden. Intussen is de Stichting Maatvast, waar ook de
Amazone onder resulteert, overgegaan op een andere provider en verviel deze
mogelijkheid. De TC zal zich oriënteren hoe dit voor de toekomst opgepakt
kan worden. Een voor de hand liggende oplossing is dat de leden onze site van
de NBB raadplegen.
Verder is er een werkgroep samengesteld die de score methode heeft
bestudeerd en aangepast en een voorstel hierover aan het bestuur voorgelegd.
Afgesproken is om dat voorstel in het nieuwe speeljaar toe te passen, waardoor
er tevens een transparanter overzicht over de behaalde resultaten en het
voortschrijdend gemiddelde op de NBB-site zal verschijnen. Tevens wordt
daarmee ook duidelijker zichtbaar wie aan het einde van een speelronde gaat
promoveren/degraderen. Gedurende het nieuwe speeljaar zal worden
beoordeeld of er nog aanpassingen wenselijk zijn alvorens het bestaande
wedstrijdreglement wordt aangepast.
Voorts heeft de TC zich ingezet om de ledenlijst van onze vereniging bij de
NBB ook te kunnen gebruiken door te integreren in het rekensysteem in de
laptop.
Er is materiaal aangemaakt voor de combitafel ter verduidelijking van de regels
voor het geval daar gespeeld moet worden.
In overleg zal worden bepaald hoe en wanneer de aspirant spelers ingedeeld
gaan worden om aan de competitie ronde mee te kunnen doen.
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Als voorzitter van de TC is van mij een woord van dank op zijn plaats aan de
leden van de TC voor hun inzet gedurende het afgelopen speeljaar.
Henk van Kesteren



C Jaarverslag Feestcommissie 2013/2014

Wederom heeft de feestcommissie gedurende het afgelopen bridgejaar twee
maal een bridgedrive mogen organiseren t.w. Kerstdrive en Slotdrive.
Op zaterdagmiddag, 21 december 2013 hebben we 6 ronden van 4 spellen met
behulp van kastje gepeeld, echter was hiernaast aan ieder koppel een bingo
kaartje uitgereikt.
De score werd dus bijgehouden met de computer, dus daaruit kwam een
uitslag, maar tevens werd de score afgetekend op het bingo kaartje en wie een
rijtje vol had kreeg een prijs.
Na elke 2 ronden hielden we 10 minuten pauze voor een lekkere versnapering.
Was een enorm gezellige middag en iedereen had wel een prijsje. Dit keer
heeft iedereen alvorens naar huis te gaan een geweldig mooie lasergegraveerde
PARAGON pen met een opschrijfboekje netjes verpakt in cellofaan
meegekregen.
De slotdrive werd gehouden op zaterdagmiddag, 31 mei 2014.
Dit keer hebben we “woordbridge” gespeeld. De uitslag was zeer verrassend,
want er waren zeer leuke en verschillende woorden en/of zinnen gevonden.
De jury van drie personen bepaalde wie de 1ste, 2de en 3de prijs uitgereikt kreeg.
Er is gekozen voor een grote schaal overheerlijke koude hapjes: huzaren-en
zalkmsalade, gevulde eieren, gevulde tomaatjes met garnalen, filet american,
paté, gerookte paling, gerolde ham met asperges en garnering. Geleverd door
Foodmaster De Stip, Glipperdreef 129 te Heemstede.
Ook zijn we actief geweest om te zorgen voor iets lekkers met Sinterklaas en
Pasen
Het bridgejaar 2014/2015 zal in het teken staan van ons 15 jarig bestaan en
vanzelfsprekend zult u van ons bijtijds vernemen wanneer we dit gaan vieren
en op welke manier we hieraan uiting zullen gaan geven.
Namens de feestcommissie: Hennie Boel, Albert Boon, Pam Meijer en Riet
Middelkoop wensen we een ieder een gezellig bridgeseizoen toe.
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Zonder lidmaatschap bij de NBB kunnen er geen meesterpunten worden
toegekend.
Ieder lid kan zich voordelig aansluiten bij StepBridge, de Internetbridgeclub
van de NBB.
Zonder lidmaatschap bij de NBB betalen StepBridge-leden de volledige contributie.
NBB-leden krijgen de NBB contributie (€21) als korting bij StepBridge.

Woensdagcompetitie 3e periode 2013-2014
De volledige uitslag zoals beloofd.
A/B periode 3
Namen

12-mrt

26-mrt

9-apr

23-apr

7-mei

28-mei

Gem.

%

%

%

%

%

%

%

A1

Wim & Nanny

afw

66,67

60,94

67,19

49,11

65,83 61,95

A2

Monique & Loes

53,13

54,86

62,08

50,52

54,17

60,42 55,86

A3
A4

Miny & Annet
Henk & Alma

62,50
57,64

55,73
59,90

44,79
47,40

47,92
afw

54,17
55 53,35
53,57 47,50v 53,20

A5

Henk & Kitty

48,26

52,08

70,73

52,29

49,40

44,17 52,82

A6

Ria & Pien

52,81

40,10

61,90

54,58 52,57

Pam & Nan

afw
afw

53,47

A7

46,88

48,33

50,00

54,76

46,25 49,24

A8

Frans & Juanita

60,00

39,06

54,06

47,29

47,32

46,25 49,00

A9

Albert & Truus
A10 Emmy & Celeste
A11 Hans & Jacqueline

58,75

46,88

45,83

45,31

47,62

47,5 48,65

55,83

44,79

32,29

53,13

53,87

50 48,32

37,50

40,10

46,77

48,02

53,87

afw

45,25

A12 Hennie & Plonie

43,75

47,92

32,29

48,23

53,87

afw

45,21

Marjolijn & Willy

45,14

54,17

afw

60,00

47,02 48,61v

Nel & Corrien

47,22

43,06

63,13

42,92

47,32

40,83 47,41

Carla & Marleen

45,42

49,31

40,21

65,63

31,85

47,92 46,72

Jaap & Cinta

42,36

47,92

59,38 42,36v

40,42 46,49

Henk & Corry

49,58

50,69

53,75

42,92

41,07

40,42 46,41

Kees & Myrna

afw

47,22

48,33

35,83 50,00v

47,08 45,69

Conny&Margriet

48,26

47,22

44,79

38,33

afw

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

afw
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krijgen bij de Bridge & Boekenshop, maar ook bij Bridgemate. Eventuele aanschaf
van Bridgemates of andere speelmaterialen wordt daardoor een stuk duurder.
Gratis WA-verzekering en deelname aan het calamiteitenfonds.
Zonder lidmaatschap bij de NBB bent u niet automatisch WA verzekerd en moet u
zelf een verzekering sluiten. Bij calamiteiten kunnen de NBB aangesloten
verenigingen rekenen op hulp van de NBB, die op zeer korte termijn bijvoorbeeld
speelmaterialen beschikbaar stelt. Andere verenigingen zullen zelf een oplossing
moeten bedenken of alle materialen zelf nieuw aanschaffen.
Vereniging kan deelnemen aan het wervingsproject Start Bridge, de
wervings- en lesmaterialen zijn kosteloos.
Zonder lidmaatschap bij de NBB kunt u geen gebruik maken van het kostenloze
cursusmateriaal van Start Bridge. Cursussen zullen daardoor duurder zijn, wat een
hogere drempel is voor potentiële nieuwe leden.
Ieder lid ontvangt gratis het maandblad Bridge aan huis bezorgd.
Zonder lidmaatschap bij de NBB krijgt u geen maandblad thuisbezorgd. Wie toch
het blad thuisbezorgd wil krijgen moet zelf een abonnement nemen à € 25.00
(uitgaande van een abonnement in Nederland en het afgeven van een
machtiging).
De vereniging, resp. de leden, kan (kunnen) deelnemen aan alle wedstrijden,
welke door of onder auspiciën van de NBB en de districten worden
georganiseerd.
Zonder lidmaatschap bij de NBB kunt u niet deelnemen aan bovengenoemde
competities. Dit zijn alle bondcompetities (Meesterklasse, 1e en 2e divisie) en
districtscompetities (Viertallen Hoofdklasse, 1e, 2e en 3e klasse, Open Paren,
Gemengde Paren, Seniorenparen, Middagcompetitie vanuit het district). Ook
bijvoorbeeld Ruitenboer wedstrijden kunnen dan niet meer gespeeld worden.
Het bondsbureau en het districtsbestuur kunnen op velerlei gebied
adviseren, resp. van dienst zijn, het bondsbureau is op werkdagen tijdens
kantooruren geopend.
Zonder lidmaatschap bij de NBB staan de medewerkers en de bijbehorende
kennis en expertise niet meer tot uw beschikking. Vragen en problemen zult u zelf
op moeten lossen of betaalde hulp in moeten schakelen.
Leden kunnen deelnemen aan diverse opleidingen onder andere voor
wedstrijdleider, clubleider, arbiter en bridgeleraar.
Zonder lidmaatschap bij de NBB zijn de kosten voor deelname aan
kaderopleidingen fors hoger. Het (bij)scholen van uw kaderleden is daarmee een
grotere kostenpost op uw begroting.
De vereniging kan tegen geringe kosten meesterpunten toekennen voor de
clubcompetities, de leden krijgen meesterpunten indien men in de
clubcompetitie, districtswedstrijden of toernooien een goede prestatie heeft
geleverd.
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D Jaarverslag Commissie Lief en Leed 2013/2014

Allereerst gaan onze gedachten uit naar de ziekte en het overlijden van Marja
Vos eind november 2013.
Vanaf 05-06-13 t/m 13-11-13 hebben wij als Lief en Leed elke week met wel
20 dames van de bridgeclub een middag bij Marja gebridged en andere
spelletjes gedaan, waar zij altijd veel van genoot.
Helaas hebben wij op 29-11-13 afscheid van haar genomen.
Alhoewel het zomervakantie is, houden wij kontakt met diegene waar wij van
denken dat zij best wat aandacht of zelfs een bezoekje op prijs stellen. Wij zijn
als Lief en Leed op bezoek geweest bij Henk en Nel Folles. Henk heeft een
nieuwe klep gekregen in de aorta. Alles is voorspoedig verlopen, alleen zijn
herstel vraagt nog enige tijd. Hij is gauw moe en heeft nog enige bedrust nodig.
Jan Joost de Weijer is al een aantal maanden ziek, maar dankzij diverse chemokuren is hij nu aan het herstellen, maar hij heeft nog een lange weg te gaan.
Tijdens hun vakantie in Zwitserland is Hans Roelofs niet goed geworden. Hij
had last van hevige duizelingen, waardoor het nodig was op zijn vakantie-adres
in onderzoek te gaan. Liggend in een ziekenauto is hij met Jacqueline naar huis
vervoerd. Gelukkig gaat ’t weer een stuk beter met hem en herstelt hij
langzaam thuis, waar wij hem bezocht hebben met een bloemetje.
Wij zijn op bezoek geweest bij Hans Munichman en z’n partner To. Altijd
gezellig, maar toch moeten wij beseffen dat Hans 92 jaar wordt in augustus en
dat wij niet te lang moesten wachten met een bezoek aan hem. Hij is altijd nog
heel nieuwsgierig naar het wel en wee van de bridgeclub . Voor het wel en wee
team was het gezellig om daar heen te gaan.
Hopelijk volgen er geen nieuwe ziektegevallen en zullen wij ons in september
in goede gezondheid weer treffen.
Celeste en Emmy.
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Voor het komende jaar wordt voorzien dat we weer een beginnerscursus zullen
organiseren, terwijl we ook een vervolgcursus plannen voor de beginnende
bridger die de eerste beginselen van het bridgen reeds onder de knie heeft.
De bedragen die we betalen aan de Bond zullen stijgen. De contributie is
verhoogd en naar verwachting zal deze ook dit jaar weer stijgen. Uiteraard
moeten we ook afdragen voor de nieuwe leden die na het volgen van de
beginnerscursus lid zijn geworden.

G.
H.
I.

Verslag Kascommissie
Vaststelling begroting 2014/2015
Vaststelling contributie

Voordelen van het lidmaatschap van de NBB
Als lid van kun je gratis gebruik van het NBB-Rekenprogramma met
bovendien gratis (behoudens evt. normale telefoonkosten) helpdesk. Voor
minder ervaren computergebruikers is er eventueel een opleiding
beschikbaar.
Zonder lidmaatschap bij de NBB moet een alternatief rekenprogramma
aangeschaft worden, upgrades zijn dan niet langer gratis en ook de helpdesk is
vaak tegen hoger telefoontarief.
Bv. Bridge-It kost bij aanschaf € 250 en € 115 voor elke extra installatie met
licentie. Een eventueel servicecontract kost € 86,50 per jaar + € 50 voor elke extra
licentie.
Gratis clubwebsite met automatische plaatsing van wedstrijduitslagen
(indien de uitslag via het NBB-Rekenprogramma wordt berekend).
Zonder lidmaatschap bij de NBB moet een vereniging zelf een website regelen. Dit
vraagt eventuele aanschaf van een webdomein, kennis van onderhoud van de site
en zelfredzaamheid bij problemen.
De uitslagen kunnen vanuit een ander programma niet zo eenvoudig gepubliceerd
worden op internet en de beheerder moet dus gedegen IT- kennis in huis hebben.
Spelverdelingen en frequentiestaten kunnen in veel andere systemen niet
gepubliceerd worden zoals via het NBB-Rekenprogramma.
Vanuit de NBB website kan er eenvoudig een ledenadministratie gevoerd
worden, waarbij ook de leden hun eigen gegevens bij kunnen houden.
Zonder lidmaatschap bij de NBB zal een secretaris zelf de administratie moeten
voeren in een eigen systeem (eventueel nog aan te schaffen).
Voordelige aanschaf van Bridgemates en bridgewedstrijdmaterialen.
Zonder lidmaatschap bij de NBB loopt u de kortingen mis die leden van de NBB
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De Nog te betalen post van € 3.839 per 31 juli 2013 betrof voornamelijk de
zaalhuur die nog niet was betaald in afwachting van een oplossing over de
discussie over de hoogte van de zaalhuur. In september 2013 is er een gesprek
geweest en zijn afspraken gemaakt. Het gevolg hiervan is dat er een overschot
ontstond van € 2.367, welk bedrag aan het Eigen Vermogen werd toegevoegd.
Uit het Vermogen is een bedrag van € 500 toegevoegd aan de Reservering voor
het 15jarig lustrumfeest op 29 maart 2015.

BEGROTING voor het seizoen 2014/2015
begroot werkelijk
begroot werkelijk
IN
2014/15 2013/14 UIT
2014/15 2013/14
Advert.Alert
540
580 Alert
450
422
Kofferbridge
180
186 Kofferbridge
80
76
Cursussen
1.250
1.750 Cursussen
1.000
1.412
Gr.ClubActie
180
235 Gr.Club Actie
70
128
Bankrente
150
145 Bankkosten
120
117
Contributies
5.300
4.830 Zaalhuur
2.400
2.287
Ned.BridgeBond
1.450
1.230
Div. drivekosten
500
647
Feestcommissie
600
540
Lief en Leed
100
147
Onderhoud
25
0
laptop, etc.
Afschrijving
260
0
Alg. Kosten
500
498
Netto-resultaat
45
222
TOTAAL

7.600

7.726 TOTAAL

7.600
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E Jaarverslag Kofferbridge 2013/2014

De uitlening van de bridgekoffers heb ik in 2009 op me genomen. Sindsdien is
er een wisselend klantenbestand geweest, momenteel bestaat deze uit een
aantal vaste leners. De voorkeur van de leners gaat uit naar spellen met uitleg
c.q. commentaar over de biedingen en de speltechniek. Ik probeer zoveel
mogelijk aan die wens te voldoen. Als experiment is één koffer samengesteld
met spellen 5-kaart hoog volgens de methode van Berry Westra – met uitleg.
De 5 bridgekoffers hadden in het seizoen 2013-2014 een gemiddelde looptijd
van een half jaar en de spellen werden zo’n 10 keer gespeeld.
De koffers zijn 61 keer uitgeleend en er zijn 12 flessen wijn uitgereikt aan de
spelers van zowel NZ als OW per koffer.
Voor het vaststellen van de scores wordt gebruik gemaakt van het NBBRekenprogramma.
Daarnaast is er één oefentas uitgeleend (met negatief doublet). De
belangstelling voor de overige oefentassen, met als onderwerpen Vierde Kleur,
Uitspelen SA-contract en beginnersspellen, blijkt helaas (nog) afwezig…
Joke Logchies
juli 2014

7.726

Vorig jaar hebben we een groot verloop van leden gehad. Gelukkig ziet het er
thans beter uit. De vorig verenigingsjaar gehouden cursus heeft tot nieuwe
leden geleid, terwijl we ook spontaan nieuwe leden mochten begroeten.
Gezien de teleurstellende resultaten van de Grote Club Actie zullen we dit jaar
minder loten bestellen.
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F Jaarverslag penningmeester 2013/2014

Financiële verantwoording verenigingsjaar 2013 – 2014.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014.
- 17 -
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INKOMSTEN EN UITGAVEN 2013 – 2014
IN
Advertenties Alert
Kofferbridge
Cursussen
Grote Club Actie
Bankrente
Contributies

TOTAAL

werkelijk
580
186
1.750
235
145
4.830

7.726

begroot
700
100
800
200
100
4.750

6.650

UIT
Alert
Kofferbridge
Cursussen
Grote Club Actie
Bankkosten
Zaalhuur
Ned. Bridge Bond
Diverse
drivekosten
Feestcommissie
Lief en Leed
Onderhoud laptop
etc.
Afschrijving
Algemene Kosten
Nettoresultaat
TOTAAL

werkelijk
422
76
1.412
128
117
2.287
1.230
647

begroot
550
700
2.500
1.150
750

540
147
0

50

0
498
222

100
600
250

7.726

6.650

De vereniging behaalde een financiëel overschot van € 222 terwijl een
overschot van € 250 was voorzien.
De contributie-opbrengst was wat hoger dan voorzien omdat gedurende het
verenigingsjaar nieuwe leden zich aanmeldden.
De opbrengst van de advertenties in de Alert loopt terug. In het voorbije jaar
verloren we een grote adverteerder (Ketel). We komen steeds dichter bij het
punt dat de opbrengsten van de Alert niet langer meer de kosten dekken. De
penningmeester herhaalt zijn oproep aan de leden, om in de eigen omgeving
rond te kijken naar personen en bedrijven die overgehaald kunnen worden om
te gaan adverteren in de Alert.
Het aantal deelnemers aan de beginnerscursus was 16, hetgeen veel hoger was
dan begroot. Uiteraard zijn ook de hier aan verbonden kosten hoger.
De bank vergoedt nagenoeg geen rente, terwijl de kosten wel op het te hoge
niveau blijven. De penningmeester heeft rondgeshopt naar andere
mogelijkheden, maar alle banken hanteren dezelfde rente- en kostentarieven.
De Grote Club Actie was teleurstellend: we bleven met 50 loten zitten. Het feit
dat in al die jaren er niemand is geweest die een prijs heeft gewonnen zal hier
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wel mede debet aan zijn. Voorts is gebleken dat veel leden loten kopen bij de
eigen kleinkinderen.
De prijsstijging van de huur was lager dan begroot.
De afdracht aan de NBB was hoger dan begroot. Dit wordt enerzijds
veroorzaakt door de nieuwe leden, maar ook door de contributieverhoging die
de Bond heeft doorgevoerd.
De penningmeester heeft een andere indeling gemaakt van de Overige Kosten.
Het totaalbedrag van deze aangepaste rapportageregels toont een hoger
kostenbedrag dan begroot. De belangrijkste redenen hiervan zijn:
‐ er is een grote voorraad nieuwe speelkaarten aangeschaft;
‐ de penningmeester heeft in onvoldoende mate rekening gehouden met de
wens van de leden dat de Feestcommissie over meer middelen moet
beschikken voor het organiseren van de feestelijke drives;
‐ de kosten van de Commissie Lief en Leed laten zich niet voorspellen.

OVERZICHT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN 2013/2014
31 juli
2014
Bridgemate en
Laptop
bruto
afschrijving
Div.bridgemateriaal
bruto
afschrijving
Rabobank rek.crt.
Rabobank spaarrek.
Kas
Nog te ontvangen
TOTAAL

31 juli
2013
Nog te betalen

2.733
-2.218
307
-307
155
9.687
5
403
10.765

2.218
-2.218 Vooruitontvangen
Reservering
307
-307 lustrumfeest
161
11.032
42
420
Vermogen
11.655 TOTAAL

31 juli 31 juli
2014
2013
195
3.839
185

20

2.000

1.500

8.385
10.765

6.296
11.655

In juli jl. zijn de computerkastjes gereviseerd en is de laptop opgeschoond.
Deze activiteiten verlengen de levensduur van deze apparatuur en derhalve zijn
de hieraan verbonden kosten geactiveerd. Ze zullen over 2 jaar worden
afgeschreven.
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