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E-mail: vancruchten@home.nl 

 
Concept 
 
Notulen najaarsvergadering dd. 31 oktober 2020 via Zoom. 
 
 
Aanwezig: van het bestuur:     Dhr. G. v/d Ven (voorzitter)   
       Dhr. A. van Cruchten (secretaris) 
         Dhr. G. Brummans (penningmeester) 
              Dhr. A. Sijben (clubadviseur)       
       Dhr. R. Jetten (TECO) 

van het techn. kader:     Dhr. Veldman (DKL) 
           Dhr. B. Schoustra (DKL)         

       
 
Aanwezig van de clubs: BC Klaver Elf, BC Weert, Bergense BC, Horner BC,  

BC Helden, BC De Bok, BC Leudalkwartier, BC Reuver,  
BC Grubbenvorst, BC Melick, Brits Bridge, BC Never Down, 
Passagebridgeclub Boxmeer, BC Denken & Doen,     
Passageclub Midden-Limburg, Christoffelbridge,  
Passageclub Peel & Maas 

                                                            
 Afwezig met kennisgeving:   BC Horst, RBC A la Carte, BC Never Down Leudal,  

 BC Nicotinee, BC Meijel, BC Mill 
 
Afwezig zonder kennisgeving:       BC Nederweert, BC Cuijk ’71, BC Nepomuk, BC Venray,  

 BC Sans Rancune, BC De Niers, NRBC Venray, BC Rooij, 
 JPC de Brug en Jeugdclub de Brug.  

  
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering door de aanwezigen van harte welkom te heten. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededelingen: 
- ALV NBB d.d. 7 november 2020 
De update van het beleidsplan “Kom Erbij” ligt ter goedkeuring voor aan de ALV. 
Contributie van de NBB blijft € 23.  
Vragen voor de ALV van verenigingen uit ons district kunnen deze indienen bij de secretaris. 
- BTW 
Vanaf 1 januari 2022 vallen denksporten niet meer onder de BTW-vrijstelling voor sport. Er wordt 
nog gesproken met het ministerie van Financiën of er alternatieven zijn en wat mogelijk de 
administratieve gevolgen. BTW plicht gaat alleen gelden voor verenigingen met een omzet van 
meer dan € 20.000. Subsidies worden hierin niet meegerekend. 
-StepBridge 
Binnen afzienbare tijd komen mededelingen over hoe verder na 1 januari 2021. 
Inmiddels is bekend dat leden van de NBB, die geen lid zijn van StepBridge, vanaf 1 januari 2021 
per wedstrijd van hun club 10 deelnamepunten moeten beten (ca. € 0,50). 
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3. Notulen van de Najaarsvergadering d.d. 26 oktober 2019 
Inhoudelijk geen opmerkingen. 
Daarmee worden de notulen als zodanig vastgesteld. 
  
4. Nieuwsrondje langs de clubs 
BC Klaver Elf: in september opgestart met een beperkt aantal leden, echter inmiddels weer gestopt. 
Stepbridge met 10-12 paren. Een aantal leden speelt ook bij Brits Bridge op maandagavond. 
De contributie wordt verlaagd met €10,00. 
Het ledenaantal was gezakt naar 90. Er is aanwas van leden vanuit de cursus van Piet Lipsch. 
Nu zijn er weer 96 leden. 
 
BC Never Down Baarlo: contact met de leden wordt onderhouden via email. Ze zijn van locatie 
veranderd (zaal was te klein) en spelen nu in zaal Unitas. Dit jaar wordt niet meer gespeeld.   
40% van de leden speelt op Step. Zij spelen ook mee in Maasbree en hebben de contributie 
verlaagd. 
 
Bergense BC: ze spelen niet. Ze hebben een slecht geventileerde zaal. Voor Step is weinig animo. 
Sommige leden spelen privé samen. 
Bij het 50-jarig jubileum hebben ze de leden thuis getrakteerd op taartjes. En er zijn spellen kaarten 
uitgegeven met het eigen logo erop. 
Sommigen zijn erg bang voor corona. 
 
BC Reuver: momenteel 83 leden. Op Step spelen ze met 20-24 paren. 
In september is Reuver begonnen met een 2e speelmoment op de maandagmiddag (vrije inloop). 
De jaarvergadering is uitgesteld. Er zijn geen meldingen van corona. 
 
BC de  Bok: spelen niet fysiek op dit ogenblik, hoewel er een enquête is gehouden (70% van de 
leden zouden graag fysiek gaan bridgen).  
Step op di-avond trekt 30-36 paren. Op de do-middag speelt een groep van 12-14 paren. 
Ca. 100 leden spelen niet op Step. Contact met de leden vindt plaats via mail. 
Het ledental is redelijk stabiel. De jaarvergadering is uitgesteld tot na 1 jan. 
 
Brits Bridge en Passageclub P&M: zij zijn meteen op Step gegaan, met het idee zoveel mogelijk 
bridgers mee te laten spelen. Op ma-avond spelen 40-50 paren. Verder wordt er gespeeld op 
wo-ochtend en do-avond. Deelnemers komen uit de hele regio. Een beperkt aantal leden van de 
Passageclub speelt op Step. 
In het begin waren er enkele zieken. Bij beide clubs waren er enkele opzeggingen. 
Als er niet fysiek gebridged wordt moet er toch 50% van de zaalhuur betaald worden. 
De Passageclub heeft 1 afmelding en momenteel nog 23 leden. 
 
Horner BC: is van locatie veranderd en heeft in september in Beegden gespeeld. 
Over verlaging van de contributie wordt nog nagedacht. 
Samen met Leudalkwartier spelen zij op Step. Overigens kan het district hierbij ondersteuning 
bieden. Neem contact op met dhr. Veldman (DKL) 
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BC Grubbenvorst: na de zomer weer opgestart, echter inmiddels weer gestopt.   
Zij spelen op Step samen met Brits Bridge, Klaver Elf en Horst. 
Het ledental is gelijk gebleven. Contributieverlaging (50%) wordt overwogen. 
Ook hier is men bang voor besmetting. 
 
BC Melick: spelen niet fysiek. Hebben problemen met de zaalhouder en er wordt gezocht naar een 
andere locatie. Op ma-avond spelen zij op Step met 25 paren. 
5 leden hebben zich afgemeld, waar tegenover staat dat Step een aantal nieuwe leden heeft 
opgeleverd. 
Contact met de leden wordt onderhouden via de nieuwsbrief. Met enkele alleenstaande leden 
wordt een belronde gehouden. 
De  ALV staat gepland voor eind november, echter is nog niet bekend hoe ze die houden.  
Over de contributie is nog geen besluit genomen. Dit is afhankelijk van de uitkomst of zij de 
zaalhuur gewoon moeten doorbetalen.  
 
BC Weert: spelen op ma-avond met 25 paren op Step en wo-avond met 25-30 paren samen 
met BC A la Carte. Ze hebben 4 WL’s. 
Met 200 leden is ledental stabiel. In juni hebben ze digitaal een ALV gehouden. 
Per 1 januari 2021 wordt de contributie verhoogd naar € 60,00. Reden: schoonmaken van de 
locatie door vrijwilligers is moeilijk, dat wordt nu uitbesteed. Er zijn geen corona zieken. 
 
BC  Leudalkwartier: samen met Horner BC spelen ze op Step met 18-20 paren. 
Enkele leden overwegen om hun lidmaatschap alsnog op te zeggen. Het duurt allemaal veel te lang 
en ondertussen werd een aantal “bridge groepjes” gevormd hetgeen kennelijk goed bevalt. 
Voor 1 december dient er een ALV te worden gehouden. Fysiek is dit niet mogelijk en wordt er 
gedacht aan een vergadering d.m.v. Zoom of iets dergelijks. 
Er wordt nog onderzocht wie van de leden hieraan wensen te participeren. 
 
Passagebridgeclub Boxmeer: tot nu toe niet fysiek gespeeld. Momenteel 40 leden waarvan 
75% op Step speelt. 
 
BC  Horst: In september weer fysiek begonnen. Nu weer op Step. 
Contributie is gelijk gehouden en er zijn 2 afmeldingen i.v.m. Corona. 
 
BC Nepomuk: tot nu niet gespeeld. Step is door dhrn. Jetten en Veldman opgezet. 
 
Passageclub Roermond: in september weer in de zaal gespeeld. Nu weer op Step op 
ma-middag. Er zijn een aantal afmeldingen. 
De club zoekt samenwerking met andere passageclubs, omdat het aantal leden op Step gering is. 
 
Christoffelbridge: organiseert iedere 2e zondag van de maand op Step een drive waar iedereen 
voor kan inschrijven. 
 
BC Helden: de voorzitter en secretaris stoppen. Zij moeten de helft van de zaalhuur blijven betalen. 
 
BC Denken & Doen: het is helaas niet gelukt een verbinding tot stand te brengen. 
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5. Vaststellen jaarverslag secretaris 2019 
Zonder commentaar vastgesteld. 
 
6. Vaststellen financieel verslag penningmeester 2019  
Zonder commentaar vastgesteld. 
 
7.Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe kascontrolecie. 
De kascommissie bestaande uit leden van BC Leudalkwartier stelt voor het bestuur 
decharge te verlenen. 
BC Reuver wordt voorgesteld als nieuwe kascommissie. Dit wordt geaccepteerd. 
 
8. Begroting 2021 en vaststellen contributie 2021  
De penningmeester geeft een toelichting. 
BC Weert: als we geen contributie heffen eindigen we negatief. 

  PM: de penningmeester heeft een prognose gemaakt alsof er geen corona-beperkingen zouden 
  zijn. Verder wel rekening gehouden met een “nul”-bijdrage aan NML door de clubs. 
 
 Het contributie voorstel van eenmalig € 0,00 wordt aangenomen. 
 De begroting 2021 wordt akkoord bevonden. 
 
 9. Vaststellen jaarverslag 2019 van de DKL 
 Zonder commentaar vastgesteld. 
 
 10. Bestuursverkiezing 
 Dit jaar zijn dhr. Guus Brummans (penningmeester) en dhr. Rob Jetten (technisch coördinator)  
 statutair aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. 
 Er zijn geen tegenkandidaten en de beide heren worden bij acclamatie benoemd. (applaus!!!) 
 
 11. Technische zaken 
 - competities (viertallen, open paren, KO-beker) 
 Zoals reeds eerder medegedeeld hebben we periode voor de viertallen en open paren 
 omgewisseld.  
 De open paren loopt momenteel op Step met 25 paren. Er is geen promotie mogelijk. 
 Deelname aan de 2e divisie wordt door WEKO beoordeeld. Daar worden de resultaten wel 
 meegenomen. 
 De viertallencompetitie proberen we in het voorjaar 2021 te houden. 
 De finale van de KO-beker van afgelopen jaar spelen we het volgend jaar. 
 Van de nieuwe KO-beker is nog niets bekend. 
 Een en ander is mede afhankellijk van de mogelijkheden die de Corona beperkingen ons bieden. 
- Stepbridge 
Indien clubs hierbij hulp nodig hebben of willen samenspelen met een andere club kunnen 
ze contact opnemen met Dhrn. Veldman of Jetten.Zie ook de onlangs verstuurde mail hierover. 
 
- Opleidingen (nascholing arbiters, BVC, CLB) 
De CLB-cursus start half november, mits er voldoende aanmeldingen zijn. 
Deze is inmiddels gecanceld vanwege te weinig deelnemers. 
De nascholing arbiters is in december en januari.  
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 - Jaarkalender 2020-2021 
Deze wordt akkoord bevonden. 
 
Dhr. Brummans vraagt of na 1 januari het met de club op Step spelen nog gratis is. 
Vz. Er is op dit moment overleg tussen StepBridge (zelfstandige stichting) en de NBB. 
Inmiddels is bekend dat de spelers die geen Step-lid zijn een kleine bijdrage moeten betalen.  
 
12. Districtsdag 28 februari 2021 
Als deze doorgaat wordt deze weer in ’t Raodhoes in Blerick gehouden. 
 
13. Mededelingen van de clubadviseur dhr. Arno Sijben 
Er zijn geen mededelingen. 
 
14. ALV NBB van 7 november 2020 wordt online georganiseerd.      
Clubs krijgen een uitnodiging. 
 
15. Rondvraag  
Hiervan werd geen gebruik gemaakt. 
 
16. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering, bedankt de aanwezigen  
voor hun deelname en actieve bijdrage. 
 
 
de secretaris, 
A. van Cruchten 
 
   


