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1. Inleiding en doelstelling van de vereniging 

De doelstelling van de vereniging is statutair vastgelegd. De vereniging heeft ten doel om 
de kennis van, de vaardigheid in en de correctheid bij het bridgen te vermeerderen. De 
statuten geven verder aan dat de vereniging dit doel niet alleen tracht te bereiken door 
het houden van wekelijkse clubavonden, maar ook door al datgene te verrichten wat 
verder in het belang van het bridgen en de club wenselijk wordt geacht. 
Dit laatste houdt een zeer algemene opdracht in, waaraan in de loop der tijd op soms 
wisselende wijze invulling is gegeven. 
 
In deze beleidsnotitie zet het PBC-bestuur uiteen welk beleid zij op tal van terreinen 
voorstaat, die alle gemeen hebben dat zij van belang zijn voor het bridgen en voor de 
club. Dat beleid wordt in veel gevallen al langer gevoerd, maar in deze notitie worden de 
diverse onderdelen op coherente wijze gepresenteerd. In principe is geen sprake 
wijziging van het beleid.  
 

2. Wedstrijdaanbod 
De interne clubcompetities vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Op 
dinsdagen worden uitsluitend parencompetities gespeeld. 
Op maandag en donderdag wordt gestreefd naar een gevarieerd wedstrijdaanbod. Naast 
parencompetites wordt naar inzicht van de technische commissie ook volgens 
butlertelling en cross-imp-telling gespeeld. 
 
Deelname aan districts- en bondscompetites wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. Het 
gaat zowel om competites waarbij de vereniging wordt vertegenwoordigd 
(viertallencompetities) als om parencompetities. Gedurende de viertallencompetitie van 
het district Delft wordt geen reguliere interne competitie georganiseerd. 
 
Door het jaar heen worden bij speciale gelegenheden voor de leden bijzondere drives 
georganiseerd. Elk jaar worden tenminste voor elke speeldag een Paas- en Kerstdrive 
gehouden, en verder een Sint-Nicolaasdrive en – tussen Kerst en Oud & Nieuw - een 
Stamppotdrive c.q. Oudejaarsdrive. 
 
Tot slot worden ook wedstrijden georganiseerd welke voor ook voor niet-leden 
toegankelijk zijn: het kofferbridge met zijn jaarlijkse finale eind januari/begin februari; in 
februari/maart de Pijnackerse Bridgekampioenschappen (samen met Multibridge); de 
zomerdrives van medio juni tot eind augustus; en – traditioneel op de laatste zaterdag 
van augustus – de Pijnackerse Kroegentocht. 
 

3. Kader 
Om het wedstrijdaanbod goed ten uitvoer te kunnen brengen is de inbreng van 
vrijwilligers onmisbaar. PBC kan zich op dit moment gelukkig prijzen met een vrij breed 
kader: zo’n 35 van de 285 leden zijn actief. 
 
Allereerst is handhaving van een adequate bezetting van de technische commissie een 
vereiste. Daarbij is de beschikbaarheid van meerdere arbiters zeer bevorderlijk voor een 
goed en correct verloop van de wedstrijden. Leden worden daarom in staat gesteld om 
cursussen op dit gebied op kosten van de vereniging te volgen. 
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De verenigingsbrede communicatie met de leden verloopt via de website en het clubblad. 
Zowel de webmaster als de redactiecommissie van het clubblad opereren onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Op deze wijze kan voor elke boodschap de juiste 
communicatiemix worden gekozen. 
 
Daarnaast stelt het bestuur in voorkomende gevallen bijzondere commissies in met 
specifieke taken. Naast de technische commissie en de redactiecommissie is dat b.v. - 
wanneer zich een lustrum aandient - de lustrumcommissie. 
 
Jaarlijks wordt als dank voor alle gepleegde inzet een vrijwilligersmiddag gehouden, 
waarbij onder het genot van een hapje en een drankje een onderlinge bridge-wedstrijd 
wordt gehouden. 
 

4. Middelen 
De vereniging stelt zich ten doel om de technische commissie steeds over voldoende 
juiste hulpmiddelen te laten beschikken om de wedstrijden zo aantrekkelijk mogelijk te 
laten verlopen. Dat betekent dat niet alleen voor het bijhouden van wedstrijden en 
competities, maar ook voor het preparen van de spellen gebruik gemaakt wordt van een 
computer in combinatie met een schudmachine. Uiteraard dienen kaarten en 
wedstrijdboards hiervoor geschikt te zijn. 
 
Kaarten, biddingboxes en tafelbladen vormen mede een visitiekaartje van de vereniging 
en dienen daarom in goede staat te zijn. 
 
Door het gebruik van Bridgemates zijn direct na afloop van de wedstrijd spelverdelingen 
beschikbaar, en korte tijd daarna de individuele scorebriefjes en de algemene uitslagen. 
Door de gehanteerde techniek kunnen deze ook op internet gepubliceerd worden. 
De vereniging stelt zich ten doel om steeds nieuwe technische ontwikkelingen te volgen 
die er aan bijdragen dat wedstrijden telkens aantrekkelijker gemaakt worden. 
 

5. Positie in de regio 
PBC heeft zich in de afgelopen vijftien jaar een solide plaats in de regio verworven, zowel 
in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Het spelniveau ligt zeker op donderdag op een 
hoog niveau, terwijl het aantal leden op elk van de speeldagen behoorlijk op peil is. PBC 
is dan ook de grootste vereniging binnen het district Delft. 
 
Een reeks van factoren heeft hieraan bijgedragen: het wedstrijdaanbod en de organisatie 
daarvan, het vooruitstrevende gebruik van technische hulpmiddelen, de open opstelling 
jegens bridgers uit andere woonplaatsen, de goede bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid van de speelgelegenheid, en het gematigde tariefbeleid ten aanzien 
van contributie. 
 
Het behoud van de huidige positie van PBC is geen doel op zich zelf. Wel is PBC alert op 
het behoud van de hiervoor genoemde waarden die aan de verwerving van deze positie 
hebben bijgedragen. De verdere ontwikkeling van de positie van de vereniging in de regio 
kan als graadmeter worden beschouwd voor de mate waarin PBC er in slaagt deze 
waarden daadwerkelijk te behouden en waar mogelijk verder uit te bouwen.  
 

6. Huisvesting 
PBC heeft al sinds 1976 het Parochiehuis als speelgelegenheid. Met de komst in 2010 
van het echtpaar van Leeuwen als nieuwe exploitant zijn investeringen in de aankleding 
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en voorzieningen gedaan waardoor de uitstraling van de speelgelegenheid verder is 
verbeterd. Daarnaast zijn de parkeergelegenheid en bereikbaarheid per openbaar 
vervoer goed. PBC heeft dan ook geen zelfstandige behoefte aan alternatieve 
huisvesting. 
 
De R.K. kerk heeft, als eigenaar, echter aangegeven dat ze het pand tegen voldoende 
opbrengst zou willen verkopen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp weigert echter tot nu 
toe de bestemming van het (gebied van het) Parochiehuis te wijzigen. Hierdoor is de 
daadwerkelijke belangstelling gering. 
 
Het bestuur van PBC blijft echter alert op eventuele alternatieve huisvesting binnen 
Pijnacker. Zo wordt via de Sportraad Pijnacker-Nootdorp geparticipeerd in de tot 
standkoming van een gemeentelijke Sportnota, waarbij vanuit PBC de nadruk ligt op het 
beschikbaar houden van goede en betaalbare sportaccommodaties. Gezien het veelal 
vertrouwelijke karakter van dit onderwerp zal hierover niet steeds breed gecommuniceerd 
worden. 
  

7. Ledental 
Het ledental van PBC stabiliseert sinds al vijf à tien jaar op 270-290 leden, waaronder 
enkele tientallen dubbelleden. Het maximum aantal spelers wordt bepaald door de 
grootte van de speelzaal. Op maandag en donderdag ligt dit op 128 en op dinsdag op 64. 
Er is dus ruimte voor 320 spelers. Er is dus theoretisch in beperkte mate ruimte voor 
extra leden. In de praktijk treden nieuwe leden onbeperkt toe, vanwege het natuurlijk 
verloop.  
 
Een groot ledental bevordert niet alleen de sfeer binnen de vereniging, maar is ook 
gunstig voor het financieel draagvlak. Pakweg 40% van de jaarlijks begrote kosten zijn 
vaste kosten, terwijl de inkomsten nagenoeg volledig variëren met het ledental omdat er 
weinig andere bronnen van inkomsten zijn dan contributies. Omdat een gematigde 
contributie gerekend wordt tot de waarden die PBC aantrekkelijk maken als 
bridgevereniging, blijft PBC er  attent op dat het ledental tenminste stabiel blijft op het 
huidige niveau. 
 

8. Werving en Opleiding 
De werving is zowel gericht op de instroom van gevorderden als ook van beginners. 
De ervaring leert dat werving van gevorderden vooral verloopt via open wedstrijden en 
via mond-op-mond reclame, en minder door middel van publieksbrede communicatie. Om 
die reden voert PBC de publieksbrede communicatie slechts via efficiënte kanalen zoals 
de eigen website, de gemeentegids en advertenties of redactionele artikelen in de lokale 
media. Flyeracties zijn minder geschikt gebleken. 
 
Om de instroom van beginners te bevorderen worden beginnerscursussen georganiseerd 
volgens het NBB-model “Startersbridge”. Daarbij spelen de beginners zo veel mogelijk in 
het Parochiehuis, teneinde de instroom naar de clubavond drempelloos te laten verlopen.  
 
Onderdeel van het Startersbridge zijn vervolgcursussen. Doel hiervan is om beginnende 
bridgers op een hoger niveau te brengen. Binnen PBC zijn deze cursussen ook 
opengesteld voor andere leden. Ook niet-leden zijn welkom, hun deelname aan de 
cursus brengt ze immers in contact met PBC en kan weer leiden tot lidmaatschap.  
 

9. Financieel beleid 
PBC is een financieel gezonde vereniging zonder winstoogmerk, en het beleid is er op 
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gericht om financieel gezond te blijven. Het is daarom van belang dat de contributie-
opbrengsten niet slechts toereikend zijn voor de lopende uitgaven, maar ook voor de 
noodzakelijke reserveringen. Het betreft niet alleen reserveringen voor de eerstvolgende 
lustrumviering maar ook voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe technische 
hulpmiddelen en automatiseringsapparatuur. 
 
Daarnaast is het financiële beleid er steeds op gericht om de algemene reserve zodanig 
te laten zijn, dat bij eventuele ontbinding van de vereniging nog ten minste zes maanden 
aan bestaande financiële verplichtingen kan worden voldaan. 
 
Het beleid is voorts gericht op een gematigde contributie-ontwikkeling, omdat de hoogte 
van de contributie beschouwd wordt als één van de waarden die PBC aantrekkelijk 
maken als bridgevereniging in de regio. Dit is echter geen absolute doelstelling, maar een 
doelstelling die gerelateerd moet worden aan eerder genoemde doelen op het gebied van 
bijvoorbeeld wedstrijdaanbod, middelen, en werving & opleiding. 

 
 
 
 
Pijnacker, 9 november 2016 
 
Het bestuur 


