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BRIDGECLUB BOSCH EN DUIN 
 

Postadres: Rembrandtlaan 18 3712 AK Huis ter Heide  

   

 

 

Bankrekening: NL 59 RABO 0136021123   t.n.v. Bridgeclub Bosch en Duin  

Contributie:  € 50,00 per persoon  

 

 

 

BESTUURSLEDEN: 

 

 

Voorzitter Noud Vos                            Tel. 030-2291430 

  voorzitter@bcboschenduin.nl 

 

    

Secretaris   Mirriam Tillemans-van Ballekom  Tel. 030-6911737 

   secretaris@bcboschenduin.nl 

 

 

Penningmeester   Binette van Dun-van Rijn   Tel. 0655748947 

    penningmeester@bcboschenduin.nl 

 

  

 

Voorzitter Technische       Hans Bosman   Tel. 0628121156 

Commissie   tc@bcboschenduin.nl 

     

 

 

Voorzitter Evenementen   Annemarie Kooper   Tel. 030-2285060 

Commissie   ec@bcboschenduin.nl 
 

  

mailto:voorzitter@bcboschenduin.nl
mailto:secretaris@bcboschenduin.nl
mailto:penningmeester@bcboschenduin.n
mailto:tc@bcboschenduin.nl
mailto:ec@bcboschenduin.nl
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Huis ter Heide, september 2020 

AAN ALLE LEDEN 
         

 

Dames en Heren,  

 

Het Bestuur van Bridgeclub Bosch en Duin heeft het genoegen u hierbij uit te 

nodigen voor de 32e Algemene Ledenvergadering, te houden op donderdag 

26 november 2020, aanvang 19.30 uur in ons clubgebouw aan de Dennenweg 6 

te Bosch en Duin. 

 

In dit digitale boekje treft u aan:  

 

• Pag.   3:  Agenda 32e Algemene Ledenvergadering 

• Pag.   4:  Notulen 31e Algemene Ledenvergadering d.d. 26 september 2019 

• Pag.   7:  Algemeen jaarverslag afgelopen seizoen  

• Pag. 10:  Uitslag jaarcompetitie afgelopen seizoen 

• Pag. 11:  Verslag Technische Commissie afgelopen seizoen  

• Pag. 12:  Verslag Evenementen Commissie afgelopen seizoen  

• Pag. 13:  Verslag Penningmeester afgelopen seizoen  

• Pag. 14:  Balans per 31 maart 2020 

• Pag. 15:  Financieel verslag seizoen 2019/2020 + begroting seizoen 2020/2021 

• Pag. 16:  Verklaring Kascommissie 

• Pag. 17:  Wintercompetitie seizoen 2020/2021 

• Pag. 21:  Afmelden 

 

We hopen u allen graag te zien op de ledenvergadering. 

 

Namens het Bestuur, 

 

Mirriam Tillemans 

secretaris 

 

 

 

 
PS Mocht u zich voor deze ALV willen afmelden, dan kan dit heel eenvoudig via de website, 

onder het kopje Schema - rechterkant pagina onder afmelden clubavond / persoonlijke pagina - 

> invullen emailadres en 4 cijfers postcode – klik op login. Bellen of mailen kan ook. 
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AGENDA 32e ALGEMENE LEDENVERGADERING  

op donderdag 26 november 2020  

 

 

1. Opening door de voorzitter.  

 

2. Mededelingen. 

• Uitslag enquette “wat zou u doen als we van 6 ronden naar 5 ronden gaan” 

 

3. Ingekomen stukken. 

• Brief van de brandweer. 

• Brief van de tennisvereniging over afmeldprocedure donateurschap. . 

 

4. Notulen van de 31e Algemene Ledenvergadering d.d. 26 september 2019.   

              

5. Jaaroverzichten afgelopen seizoen. 

• Verslag van de Technische Commissie. 

• Verslag van  de Evenementen Commissie. 

• Verslag penningmeester, financieel verslag en begroting 2019/2020. 

• Decharge kascommissie en benoeming nieuw lid KC. 

• Voorstel tot het verlenen van kwijting aan het bestuur. 

 

6. Bestuursmededelingen. 

• Opvolging voorzitter Noud Vos en benoeming ad interim opvolger Erik 

Kamerbeek. 

• Opvolging penningmeester Binette van Dun en benoeming haar opvolger 

Theo Henckens. 

• Vertrek secretaris Mirriam Tillemans en benoeming haar opvolgster Trudy 

Steetskamp. 

 

7. Rondvraag.   

 

8. Sluiting, waarna eventueel nog gebridged kan worden. 
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  NOTULEN 31e ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 26 september 2019 

 

Aanwezig: 50 leden. 

Afwezig: met kennisgeving 34 leden.  

Afwezig: zonder kennisgeving 19 leden.  

 
 

1. OPENING 
 

De voorzitter opent de 31ste Algemene Ledenvergadering en heet iedereen 

welkom.  

Noud memoreert de leden die afgelopen jaar overleden zijn door iedereen te 

vragen om op te staan en een minuut stilte in acht te nemen. We denken 

hierbij aan Dini De Rijcke, Sim Benard, Jan Stegeman, Willem van der 

Linden en Kuna de Wilde. 

Na afloop van de vergadering worden een paar rondes gebridged mocht daar 

behoefte aan zijn.  
 
 

2. MEDEDELINGEN  
 

Secretariaat: 

De onderstaande afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen: 

Ans Wilhelm, Janny van Loo, Irene Geurtsen, Adrie Vos, Harry Kamp, Lia 

en James Muller, Ria Mertens, Lies Bac, Bep en Clemens Niewerth, Hermie 

Engelbertink, Rini Claasens, Joke Engel, Barbara de Groot, Corry Claasens, 

Frits en Inego Huijgen, Mia Lodewijk, Herma Lenderink, Carla Hulshof, 

Bea Vermeulen, Erno Tijssen, Wil Stelder, Henk Vermaat, Ingeborg van der 

Meijden, Marian Stroetinga, Wil en Marian Verdonk, Rini en Henny de 

Goede, Ben Kraanen, Ton en Trix Brink. We hebben 4 leden die hun 

lidmaatschap hebben opgezegd: Joyce van Lingen, Ellen Lippits, Coenraad 

de Roij en Katawut Srithong. 

Er hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld: Mia Lodewijk, Geusje Wiersma 

en Martin Wanner. 

De namenlijst hangt op het prikbord. Bezwaren kunnen binnen twee weken, 

uiterlijk 11 oktober  

2018, kenbaar gemaakt worden bij het secretariaat. 

De club heeft 3 donateurs: Evelien en Wim van Essen en Henk Rijckborst.  

Dit brengt het huidige ledental op 103.(zonder de donateurs) 

 
  

 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
 

• Uitnodiging van de ‘Soroptimistenclub De Bilt-Bilthoven’ voor een 

bridgedrive op woensdag 9 oktober in Bilthoven.  

• Er is een brief ontvangen van John van den Bremer over kofferbridge. 

Het koffertje kunt u ophalen bij de Praxis in Zeist.  



5 

 

     

 

Alle informatie over de bridgedrive en de kofferbridge vindt u op onze 

website en hangt op het prikbord. 

 

  

4. NOTULEN VAN DE 30e ALV van 27 september 2018 

 

De notulen worden met instemming van de vergadering goedgekeurd. 

 

 

 

5. JAAROVERZICHTEN AFGELOPEN SEIZOEN 

 

• Technische Commissie.  

Hans deelt mede dat de competitie goed is afgesloten en dat Lia en 

James Muller alles gewonnen hebben. Ook is de inhoud van de 

biddingboxen vervangen en zijn deze ook schoongemaakt. De 

tafelbladen zijn ook vervangen.   

 

• Verslag van de Evenementen Commissie. 

Annemarie licht toe dat ze samen met Inge en Trix alle evenementen 

goed heeft kunnen organiseren. Er zijn veel dingen goed gegaan maar 

er zijn ook zaken geweest die beter konden. 

 

• Verslag penningmeester.  

Het afgelopen jaar is financieel goed afgerond. Afgelopen jaar zijn de 

kussens op de stoelen vervangen. De penningmeester houdt voor het 

seizoen 2020 rekening met 100 leden. Ze bedankt de kascie (Jan 

Wijbenga en Hermie Engelbertink) voor het goedkeuren van het 

kasboek. 

 

• Decharge kascommissie en benoeming nieuw lid KC.  

De kascommissie wordt gedechargeerd. Nieuw lid kascommissie 

seizoen 2019/2020 is Harry van der Meer (samen met Hermie 

Engelbertink). 

 

• Voorstel tot het verlenen van kwijting aan het bestuur.  

Geen verdere vragen over de balans en financieel verslag. Kwijting 

wordt verleend. 
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6. BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

• Opvolging bestuursleden. 

Noud deelt mede dat hij na een voorzitterschap van 6 jaar (bij gebrek 

aan opvolging), nog een jaartje aanblijft. Daarna is zijn grens bereikt, 

luid applaus!! 

Ook de rest van het bestuur, Hans Bosman (TC), Annemarie Kooper 

(EC), Binette van Dun (Penningmeester), en Mirriam Tillemans, 

(Secretariaat), zeggen nog een jaar aan te blijven. Kandidaten voor 

het voorzitterschap roept hij op om zich bij hem te melden. 

 

 

7. RONDVRAAG 

 

• Op de vraag, gesteld door Henk Verschuur, waarom we geen lid 

worden van De Bridgebond antwoordt Noud dat hij dit met het 

bestuur zal bespreken. 

• Cees van Bergenhenegouwen prijst nogmaals het kofferbridgen aan. 

• Ria Stegeman bedankt iedereen voor de hartverwarmende 

belangstelling die zij hebben ontvangen bij het overlijden van Jan. 

Luid applaus. 

 

 

8. SLUITING 

 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar komst en sluit de vergadering 

die nog geen 15 minuten heeft geduurd! Daarna wordt er gebridged. 
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ALGEMEEN JAARVERSLAG SEIZOEN 2019-2020 

 

BESTUUR EN COMMISSIES 

Na de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2019 was de samenstelling 

van het Bestuur en de Commissies als volgt: 

 

 

LEDEN VAN VERDIENSTE  Joke Engel 

      Erik Kamerbeek 

      Tineke Knopper 

      Wil Verdonk  

       

 

DAGELIJKS BESTUUR  Noud Vos      voorzitter 

      Mirriam Tillemans   secretaris 

      Binette van Dun     penningmeester 

      Hans Bosman    voorzitter TC 

      Annemarie Kooper   voorzitter EC 

 

TECHNISCHE COMMISSIE  Hans Bosman    voorzitter 

      Barbara de Groot 

      Inge Maitimu 

      Marry Schilt 

 

EVENEMENTEN COMMISSIE Annemarie Kooper   voorzitter 

      Inge Bakker 

      Trix Brink 

        

 

KAS COMMISSIE   Hermie Engelbertink   voorzitter 

      Harry van der Meer 

 

WEBMASTER    Henk Vermaat 

 

LEDENADMINISTRATIE  Marga Tijssen 
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VERGADERINGEN  

Het bestuur is 3 maal bijeen geweest ter evaluatie van het achterliggende seizoen 

en ter bespreking van actuele zaken en toekomstplannen. Tussentijds vonden vele 

besprekingen plaats.   

 

 

WEBSITE 

Ook dit seizoen heeft blijkbaar iedereen weer veel plezier gehad van onze 

website www.bcboschenduin.nl. Het afmelden voor de clubavonden is op de 

website een eenvoudige handeling. Het nakijken van de diverse scores is een 

leuke bezigheid en ook kunnen de reglementen geraadpleegd worden. 

  

SPECIALE BRIDGEDRIVES EN EVENEMENTEN 

De technische commissie heeft in samenwerking met de evenementen 

commissie gezellige drives georganiseerd: de sinterklaas- en de kerstdrive. De 

slotdrive in maart, waarbij ook de winnaars van de competitie bekend worden 

gemaakt, kon vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden.  

 

MIDZOMERBRIDGEDRIVE  

Wegens de coronamaatregelen werden er deze zomer geen drives 

georganiseerd. 

 

ENQUETTE  

Begin maart werd een enquette gehouden met de vraag:  
“WAT ZOU U DOEN ALS WE VAN 6 RONDEN NAAR 5 RONDEN ZOUDEN GAAN.”  

 

Vorig jaar (seizoen 2018/2019) hielden we een enquête om te peilen hoe de leden 

van onze bridgeclub  denken over de toekomst van onze vereniging. Toen bleek 

dat bijna de helft gewoon door willen gaan zoals we dat iedere donderdagavond 

gewend zijn. Maar op de tweede plaats kwamen de leden die zeiden: in plaats van 

6 ronden 5 ronden spelen, dus van 19.30 uur tot 22.00 uur en de uitslag om  22.15 

uur. (Zie jaarboekje 2019). 

Inmiddels zijn we een jaar verder en horen we steeds vaker geluiden dat het voor 

een groeiend aantal leden prettig zou zijn om maar 5 ronden te spelen. Wij willen 

als bestuur niet dat leden onze club gaan verlaten omdat het avondprogramma te 

zwaar voor ze wordt. Het aantal leden van onze vereniging loopt toch al terug door 

vergrijzing, overlijden en gebrek aan aanwas. 

 

Omdat het competitieseizoen abrupt werd gestopt vanwege het Corona virus, 

konden we tijdens de slotdrive hierop niet terugkomen. Vandaar dat het als 

agendapunt voor deze ALV staat geagendeerd zie bladzijde 3.  

 

 

 

http://www.bcboschenduin.nl/


9 

 

 

  

 

 

 

LEDENBESTAND  

 

Opgezegd: Lize Bac, Barbara de Groot, Mieke Levert, Mia Lodewijk, Ria 

Mertens, Pieter en Meta Mulder, Mirriam Tillemans, Corry Vlaar. 

 

Aspirant leden: geen. 

Overleden: Corry Hollestelle, Gerdine van der Meer. 

 

Dit brengt het actieve ledental op 91.  

De club heeft 2 donateurs: Evelien en Wim van Essen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

UITSLAG JAARCOMPETITIE SEIZOEN 2019 t/m 5 MAART 2020 
   

 1    Marianne Visser & Martin Wanner         

 2    Lia Muller & James Muller   

 3    Marry Schilt & Hans Bosman        

 4    Dippy van Eijkelenborg & Riet 't Lam   

 5    Cees van Bergenhenegouwen & Herman Brüggemann   

 6    Inge Bakker & Jan Wijbenga   

 7    Carla Hulshof & Wil Stelder   

 8    Heleen Kamerbeek & Erik Kamerbeek   

 9    Marianne Vos & Noud Vos   

10   Gerdine van der Meer & Harry van der Meer   

11   Barbara de Groot & Inge Maitimu   

12   Ria de Groot & Bep Niewerth   

13   Rini Claassens & Henk Vermaat   

14   Albert Quist&Ben Kraanen & Frits Verbruggen   

15   Marga Tijssen & Erno Tijssen   

16   Trix Brink & Annemarie Kooper   

17   Frank van Eijkelenborg & Wim Harmsen&Henk Verschuur   

18   Joke Engel & Adrie Buitenhuis&Ans van Wieren   

19   Johanna Kortleve & Herma Lenderink   

20   Lola Verschuur & Bea Vermeulen   

21   Marie-José Blickman & Geusje Wiersma   

21   Derk de Groot & Clemens Niewerth   

23   Marian Verdonk & Wil Verdonk   

24   Harry Kamp & Willem Verberg   

24   Trudy Steetskamp & Berna van Essen   

24   Ineke van Haaren & Jannie van Loo   

27   André van Brugge & Nico van der Kley   

27   Inego Huijgen & Frits Huijgen   

29   Meta Mulder & Pieter Mulder   

30   Binette van Dun & Ton Brink   

31   AnneMarie Delhaise & Marc Delhaise   

32   Lize Bac & Ria Mertens   

33   Marianne Molkenboer & Theo Henckens   

33   Liesbeth Kranenburg & Hermie Engelbert&Corry Pietersma   

35   Hilde Hamers & Ria Stegeman   

36   Corry Claassens & Ingeborg van der Meijden   

36   Ellen van Dijk & Joke Rothuizen   

38   Corry Vlaar&Riny de Goede & Tineke Knopper   

38   Irene Geurtsen & Adrie Vos   

40   Barbara de Ruiter & Marian Stroetenga   

41   Toos Boekhoven & Ans Wilhelm   

42   Kokkie Paauw & Theo Paauw   

43   Mia Lodewijk&Toke Heijman & Mirriam Tillemans   

44   Paul Hamers & Hein Schreuder&Frederik Masselink   

45   Miep Benard & Mieke Levert   

46   Iny Koot & Kees Koot   
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VERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE SEIZOEN 2019-2020  

De Technische Commissie (T.C.) bestond ook dit seizoen uit Barbara de Groot, 

Inge Maitimu, Marry Schilt en Hans Bosman in de rol van voorzitter. De T.C. heeft 

voor de 3 lijnen A, B en C vijf competitieronden opgezet, 3 ronden van 5 zittingen 

en 2 ronden van 4 zittingen.  

De Kerstdrive was wederom druk bezocht. De zaal was weer prachtig versierd en 

de maaltijd was weer perfect verzorgd.  

Het Covid-19 virus (Corona-virus) heeft ook onze bridge competitie getroffen. Om 

die reden hebben we onze laatste competitieronde niet af kunnen maken en hebben 

we geen Slotdrive kunnen organiseren. Ten tijde van het schrijven van dit verslag 

hebben we om die zelfde reden nog geen zomerdrives kunnen organiseren en het 

ziet er naar uit dat ze in het geheel niet gehouden zullen worden. 

Henk Vermaat is weer verantwoordelijk geweest voor de website.  

Marga Tijssen ondersteunt Henk daarin, voert een laatste controle uit op de 

uitslagen en plaatst ze op de website.  

Cees van Bergenhenegouwen is onze huisfotograaf o.a. voor de wekelijkse foto 

van de hoogste score.  

 

Omdat we de competitie niet hebben kunnen afmaken en er op het moment van 

het stoppen van de competitie geen absolute winnaar was is er dit jaar geen 

clubkampioen, maar wel een winnaar.  

De winnaars van 2019-2020 zijn Marianne Visser en Martin Wanner met 18 

punten 

2e plaats Lia en James Muller met 20 punten 

3e plaats Marry Schilt en Hans Bosman met 29 punten 

 

De winnaars van de slemcompetitie zijn Albert Quist/Frits Verbrugge/Ben 

Kraanen met 14 punten. 

2e plaats Inego en Frits Huijgen met 12 punten. 

3e plaats Lola Verschuur/Bea Vermeulen en Marry Schilt/Hans Bosman met 10 

punten. 

De hoogste score is behaald door Marianne Visser en Martin Wanner met 

74,58%. 

De Kerstdrive 2019 is gewonnen door Herman Brüggemann en Cees van 

Bergenhenegouwen.  

 

Namens de Technische Commissie,  

Hans Bosman 
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VERSLAG EVENEMENTENCOMMISSIE SEIZOEN 2019-2020 
 

 

Op 3 oktober begon de winter competitie met een glaasje bubbels en een klein 

hapje. 

 

Ook Sinterklaas ging niet onopgemerkt voorbij. In een fleurig versierd clubhuis 

genoten we van pepernoten , chocolaatjes, een glaasje glühwein en een 

overheerlijk saucijzenbroodje. Tevens waren er wat prijsjes voor de hoogste scores 

in de diverse lijnen. 

 

De Kerstdrive was weer een groot succes met ongeveer 80 deelnemers. Het 

clubhuis was weer schitterend versierd door onze vereniging, de Dubbelaar en de 

belangenvereniging Bosch en Duin. Tijdens het bridgen werd er een 3-gangen 

diner geserveerd. Deze keer aan tafel uitgeserveerd tot ieders ( en zeer zeker tot 

onze) tevredenheid. Dank nog aan iedereen die meehielp! Vele handen maken 

licht werk. Ook waren er weer mooie prijzen te verdienen. 

Overall winnaars werden Cees van Bergenhenegouwen en Herman Brüggemann. 

Dankzij de voortreffelijke bar “bevrouwing” (Jacqueline, Sylvana en Ans) 

verliep de avond op rolletjes. 

 

Op 2 januari werden er wederom bubbels met hapjes geserveerd en werd er een 

dronk uitgebracht op het nieuwe jaar, niet wetend wat 2020 voor ons in petto zou 

hebben. 

 

Tijdens een “werklunch” met Inge en Trix werden de laatste details voor de 

slotdrive op 26 maart doorgesproken. 

Een lekkere aspergesalade van Anita, een toetje en hapjes zouden voor een 

spetterend einde van het seizoen moeten zorgen  De 100 geschenkverpakkingen 

met paaseitjes lagen ook al klaar. Maar toen sloeg het noodlot toe in de vorm van 

Covid-19. Per 12 maart geen bridge meer. Dus ook geen slotdrive. De maaltijd kon 

worden afbesteld. En de paaseitjes werden bij de Wijngaard in dank ontvangen 

(kon toen nog; nog niet van die strenge regels).  

Een katterig einde van het bridgeseizoen. (Nog) geen clubkampioenen, geen 

hoogste score, geen slemcompetitie. etc. en geen bedankjes voor alle vrijwilligers. 

En wat het komend seizoen gaat brengen??? 

 

Inge, Trix en ik hopen dat we in het najaar weer gezellig zullen bridgen en jullie 

allen weer in goede gezondheid te kunnen begroeten. 

 

Namens de Evenementen Commissie, 

Annemarie Kooper 
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VERSLAG PENNINGMEESTER SEIZOEN 2019-2020 

 
 

 

Het afgelopen seizoen is financieel afgerond. Met dank aan alle leden die op tijd 

hun contributie hebben voldaan. 

 

De zomerbridge 2019 werd goed bezocht. Dat er “verlies” is gedraaid, kan 

toegeschreven worden aan het feit dat er aan het begin van het seizoen wijn is 

ingeslagen t.b.v. de prijzen. Hiervan lag aan het einde van het seizoen nog een 

aardige voorraad in het clubhuis t.b.v. zomerdrives 2020. Helaas hebben die door 

de Corona-maatregelen niet mogen plaatsvinden, maar wat in het vat zit... 

 

De TC heeft dit seizoen 650,= euro aan nieuwe inlays voor de bidding boxen 

uitgegeven. Ook was de aanschaf van een nieuwe printer noodzakelijk. Daar 

tegenover stond weer een inkomstenpost van 240,= euro van verkoop overbodige 

biddingboxen. 

 

Het secretariaat beheert het lief- en leedpotje met verve. Petje af! Er werd weer 

veel werk verricht.  

 

De evenementen commissie heeft dit jaar haar budget wederom tot in de puntjes 

verzorgd. Door het niet doorgaan van de slotdrive was er een plusje. 

Dit gold ook voor de uitgaven bardienst. 

 

Dit seizoen stond het aantal leden op 102 en 3 donateurs. De penningmeester heeft 

voor het komend seizoen defensief op 96 gebudgetteerd. Aantal donateurs blijft 

gelijk. 

 

Veel dank aan de kas-commissie, die bestond uit Harry van der Meer en Trudy 

Steetskamp. De laatste als invaller voor Hermie Engelbertink, die door de Corona-

maatregelen niet kon afreizen vanuit het buitenland. 

 

 

Binette van Dun, penningmeester.  
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BALANS PER 31 MAART 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
balans per 31-
3-2020                 

                    

                    

                    

  activa       passiva         

                    

    ######## 31/03/2020     ######## 31/03/2020     

                    

          eigen vermogen 6547 7401     

  spaarrek Rabo 7496 7496             

  rek crt Rabo 551 2155   reserveringen         

          
    
computerfonds 1000 1250     

  totaal bank 8047 9651       lustrumfonds 500 1000     

  kas   0             

          
totaal 
reserveringen 1500 2250     

                    

  totaal activa 8047 9651   totaal passiva 8047 9651     

                    

                    

          mutatie fondsen computer lustrum     

                    

          
beginstand april 
2019 1000 500     

          
reservering 
2019/2020 250 500     

                    

          
beginstand april 
2020 1250 1000     
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FINANCIEEL VERSLAG 2019-2020 en  BUDGET 2020-2021 
 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEEL 
VERSLAG SEIZOEN 

2019-
2020             

BUDGET SEIZOEN 
2020-
2021             

                  

                  

inkomsten         uitgaven       

  budget werkelijk  budget     budget werkelijk  budget 

  
2019-
2020 

2019-
2020 

2020-
2021     

2019-
2020 

2019-
2020 

2020-
2021 

contributies/donaties 5045 5145 4845   secretariaat 700 425 700 

rente 0 0 0   technische commissie 500 801 500 

zomerdrives  100 -14 100   
evenementen 
commissie 1500 621 1500 

          bestuur 0 0 0 

          barbediening 2000 1680 2000 

                  

                  

                  

totaal inkomsten 5145 5131 4945   totaal uitgaven 4700 3527 4700 

          computer fonds 250 250 250 

          lustrumfonds 500 500 500 

          totaal reserveringen 750 750 750 

            5450 4277 5450 

                  

          resultaat -305 854 -505 

                  

totaal 5145 5131 4945   totaal 5145 5131 4945 

                  

                  

aantal leden 100 102 96           

aantal donateurs 3 3 3           
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GOEDKEURING KASCOMMISSIE   
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WINTERCOMPETITIE SEIZOEN  2020-2021  
  

Het speelschema gaat er heel anders uitzien, omdat nog onzeker is of er nog met de 

competitie gestart kan worden.  
 

1. ALGEMEEN 

De parencompetitie voor het seizoen 2020 - 2021 bestaat uit 5 

competitieronden waarvan 3 ronden van 5 zittingen en 2 ronden van 4 

zittingen.  

De Kerstdrive is op zaterdag 20 december 2020.  

De Slotdrive wordt dit seizoen gehouden op donderdagavond 25 maart 2021.  

Voor de Kerst- en Slotdrive geldt een inschrijving via de website of op een 

vooraf neergelegde lijst.  

 

Aan de parencompetitie neemt u deel als paar. Indien u van bridgepartner 

verandert dient u dit onmiddellijk door te geven aan de voorzitter van de TC.  

 

U kunt zich voor de komende competitie overigens ook weer per drietal 

inschrijven. U maakt dan zelf uit welke spelers per zitting verschijnen. Maak 

hier onderling goede afspraken over. Indien u wat vaker afwezig zult zijn, is 

dit de manier om consequenties voor de score te vermijden en wellicht 

degradatie te voorkomen. We verzoeken u als 3e speler om zich af te melden 

als u niet beschikbaar bent. In dat geval wordt u niet benaderd als invaller.  

 

2. SPEELSCHEMA 2020-2021 
 

Maand     Speeldata     Competitieronde 

oktober         1e speelronde 

 

november         2e speelronde 

december     

 

december         3e speelronde 

januari     

 

januari         4e speelronde 

februari     

 

februari         5e speelronde 

maart     

 

 

 

Kerstdrive 20 december 2020 inschrijven verplicht.  

Slotdrive 25 maart 2021 inschrijven verplicht.  
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3. SABBATICAL  

Het is mogelijk om 1x per competitie een sabbatical aan te vragen. Aanvragen 

geschiedt uiterlijk in de week voor een nieuwe competitieronde begint. Het 

gevolg van een sabbatical is dat u:  

- voor die competitieronde niet degradeert;  

- eindigt op de laatste plaats in die competitieronde (deze plaats telt mee voor 

de eindscore);  

- niet speelgerechtigd bent in die competitieronde, tenzij u gevraagd wordt als 

invaller.  

 

4. INDELING EN AFMELDEN  

Bij de indeling wordt met paarnummers gewerkt, die per avond worden 

vastgesteld aan de hand van een systematiek bij het gekozen zittingsschema. 

E.e.a. volgt uit het computerprogramma Bridge-It. Afzeggen dient tijdig te 

geschieden. Niet verschijnen zonder bericht is heel vervelend voor de TC en 

wordt bestraft. Afzeggen dient te geschieden via afmelding op de website. 

Indien uw partner is verhinderd, zorgt de TC voor een vervanger. De vervanger 

komt bij voorkeur uit uw eigen lijn en zo veel mogelijk op gelijke hoogte in 

rangorde. Indien u vόόr donderdag 18.00 uur geen bericht hebt ontvangen, moet 

u tijdig op de clubavond verschijnen, er wordt dan op u gerekend. U hebt geen 

garantie dat de TC er altijd in slaagt een vervanger te vinden. Mocht het niet 

lukken wordt u vόόr 18.00 uur daarvan op de hoogte gesteld en krijgt u een 

score van 50%.  

 

5. TIJDSINDELING  

Er wordt om 19.30 uur begonnen met bridgen. U dient tijdig aanwezig te zijn. 

Om 19.25 uur zit iedereen aan tafel, worden de noodzakelijke mededelingen 

gedaan en kan er op tijd worden begonnen. Er worden per zitting 6 ronden van 

4 spellen gespeeld. Noord zorgt ervoor dat de Bridgemate juist wordt ingevoerd 

en Oost controleert en leest de al ingevoerde scores voor. Noord bewaart de rust 

en let erop dat niet te lang en luidruchtig wordt nagepraat. Noord zorgt er tevens 

voor dat eventueel geleende spellen terugkeren op de juiste tafel. Iedere ronde 

duurt 30 min. en de aanvang en het einde van een ronde wordt met een 

geluidssignaal van de klok aangegeven. Bovendien waarschuwt de klok via een 

geluidssignaal 5 minuten voor het einde van een ronde. Na dit eerste 

geluidssignaal mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen. Dat 

spel wordt dan ingevoerd als niet gespeeld. Op de Bridgemate de 0 (nul) 

gebruiken. Dit hoeft niet nadelig te zijn. Dit spel wordt niet meegenomen in de 

eindberekening van het paar. Het totaal aantal behaalde punten wordt door 23 

gedeeld i.p.v. 24. Na het 2e geluidssignaal voor einde ronde heeft u 3 min. om 

van tafel te wisselen, dus ga s.v.p. direct naar de volgende tafel.  
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6. SYSTEEMKAART  

Er wordt gebruik gemaakt van de eenvoudige systeemkaart. Blanco 

systeemkaarten kunt u vinden op onze website bij de Bridgevaria. Het is bridge 

etiquette om deze systeemkaart ongevraagd en voordat met spelen  

wordt begonnen aan uw tegenstanders te overhandigen. De systeemkaart blijft 

van en op de club. De systeemkaarten van een paar/trio zijn identiek.  

Afhankelijk van de lijn waarin u speelt bevindt uw systeemkaart zich in de A-

rode, resp. B-gele, of C-groene bak. Het ophalen en opbergen van de 

systeemkaart is uw eigen verantwoordelijkheid. 
 

7. OPRUIMEN  

U wordt geacht regelmatig, dus ook tussen de ronden door, glaswerk, kop en 

schotels en blikjes naar de bar te brengen. Na afloop brengt de Noord-speler de 

Bridgemate naar de daarvoor bestemde plaats. Kleedjes, tafelbladen, 

speelkaarten en biddingboxen moeten na de laatste ronde op de daarvoor 

bestemde tafel ingeleverd worden. U wordt verzocht hiermee te wachten tot na 

het belsignaal einde ronde, zodat de nog spelende bridgers niet gestoord 

worden. De glazen en blikjes dient u ook bij het naar huis gaan af te leveren aan 

de bar.  

 

8. PARENCOMPETITIE  

In elke competitieronde worden 4 of 5 zittingen gespeeld. Alle paren worden 

ingedeeld in 3 lijnen A (rood), B (geel) en C (groen), dit op basis van de 

eindstand van de 5e serie van afgelopen jaar, inclusief promotie/degradatie na 

deze 5e serie. (Dit jaar gebeurt de indeling op basis van de eindstand in de 4e 

serie, inclusief promotie/degradatie). Per lijn hebben we ca. 16 paren. Nieuwe 

paren starten in de C-lijn tenzij de TC anders beslist. Nieuw gevormde paren 

waarvan één of beide partners al eerder in de competitie van Bosch en Duin 

uitkwamen worden door de TC ingedeeld. Binnen deze lijnen wordt gedurende 

de zittingen in dezelfde samenstelling gespeeld. Na deze zittingen vindt 

promotie/degradatie plaats; per lijn promoveren 4 paren (m.u.v. lijn A) en 

degraderen 4 paren (m.u.v. lijn C).  

Scores behaald in de A lijn worden hoger gewaardeerd dan de scores behaald 

in lijn B en scores behaald in de B lijn worden weer hoger gewaardeerd dan 

scores in de C lijn. Dit heeft overigens geen invloed op de promotie/degradatie. 

Net als het afgelopen seizoen wordt de totaalscore na de zittingen via de positie 

van de competitieronde-uitslag overgebracht naar de totaalrangschikking. Deze 

posities worden voor de A lijn gewaardeerd van 1 t/m 16, voor de B lijn van 9 

t/m 24 en voor de C lijn van 17 t/m 32. Hiermee wordt bereikt dat ongeacht de 

percentages een 1e plaats in de B lijn gelijk is aan de middelste plaats in de A 

lijn en een middelste plaats in de B lijn gelijk is aan de laatste plaats de A lijn, 

enz. De jaarcompetitie wordt op deze manier bijgehouden. 
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9. EXTRA DRIVES  

Voor de Kerstdrive en de Slotdrive zult u zich via de website of een aparte 

inschrijflijst moeten inschrijven. Voor de Kerstdrive zal een bijdrage in de 

kosten worden gevraagd en dit geldt ook voor de Slotdrive, als u wilt deelnemen 

aan de maaltijd voorafgaande aan de drive. Voor de Kerstdrive mag u een 

partner introduceren. 

 

10. KOFFER BRIDGE  

De belangstelling van de kofferbridge is dusdanig gering dat we dat niet meer 

ondersteunen. Mocht u toch een keer een bridgekoffer willen halen, kunt u dat 

doen via kofferbridge.nl (regio Zeist/Soest). De koffer kan opgehaald worden 

bij de Praxis. 
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AFMELDEN 
 

 

          Via het formulier in het clubhuis  

     of     

         via de website: www.bcboschenduin.nl 

(kopje Schema-rechterkant pagina onder afmelden clubavond/persoonlijke pagina-              

 invullen emailadres en 4 cijfers postcode- klik op login)  

 

     

   Uiterlijk op donderdag vóór 16.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Alleen in uiterste noodgevallen kunt u op       

 donderdagmiddag tot 16.00 uur bellen: 

 Hans Bosman tel. 06-28121156  

 of een van de andere leden van de 

 technische commissie. 
 

 

http://www.bcboschenduin.nl/

