
ALGEMENE LEDENVERGADERING P.B.C. 8 FEBRUARI 2018 

 
Gelet op artikel 13, lid 3 van de Statuten nodigt het bestuur de leden van PBC uit voor de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV), te houden op donderdag 8 februari 2018 om 
20.00 uur in het Parochiehuis. 
 

AGENDA 

 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en vaststelling van de agenda 
3. Bestuursmededelingen 
4. Verslag van de ALV van 9 februari 2017 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag technische commissie 
7. Jaarverslag penningmeester 
8. Verslag kascommissie 
9. Benoeming nieuwe kascommissie 
10. Begroting 2018 inclusief vaststelling contributie 2018 
11. Bestuurssamenstelling 

Toelichting: 
De secretaris Jos Streng is volgens het rooster aftredend, en stelt zich herkiesbaar. 
Tegenkandidaten kunnen uiterlijk 24 januari 2018 schriftelijk bij de secretaris kenbaar 
gemaakt worden. 
Het bestuurslid Pieter Hilferink, belast met Publiciteit, Werving en Opleiding, is eveneens 
volgens het rooster aftredend, en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt 
mevrouw C.D. (Cynthia) Bakker-Leicester voor. Tegenkandidaten kunnen uiterlijk 24 
januari 2018 schriftelijk bij de secretaris kenbaar gemaakt worden. 

12. Wedstrijd- en competitiereglement 
Toelichting: er worden geen wijzigingen voorgesteld. 

13. Bespreking bestuursbeleid 
14. Rondvraag 
15. Sluiting. 
 
Jos Streng, Secretaris 
17 januari 2018 

================================================================ 
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING P.B.C. 9 FEBRUARI 2017 
 

Aanwezig 
De dames: Bakker, Blom, Broekhuisen, Bruinsma, v.d. Burg, v. Gasteren, v.d. Helm, de 
Jonge, v.d. Last, Markies, Mol, A.J.F. v.d. Nieuwegiessen, van Os, v.d. Vaate, en de Waaij. 
De heren: Baan, v.d. Berg, v.d. Beukel, den Boer, J. Bontje, W. Bontje, Brandsen, v.d. 
Brugge, Haak, Haket, Hofman, Huijgens, Kellenbach, Kliffen, Koekoek, Kuip, Langelaan, v.d. 
Last, L. van Leeuwen, v. Lier, Link, Lourens, Majoor, J.A.J. v.d. Meer, Munneke, Niekus, v. 
Ommen, Răducanu, v.d. Reek, Ruigrok, v.d. Steenhoven, Twisk, v.d. Vaate, Vedder, en van 
Zutphen. 
Bestuur: J. Ruigrok (vz), N. v.d. Putten (penn.),  P. Hilferink (PW&O), R. Wilms (TC), J. 
Streng (secr.). 
 
Afwezig met kennisgeving: de dames v.d. Boogert, Brandsen, Haak, den Haan, Jas, 
Kellenbach, v. Leeuwen, Lindeijer-Schoof, v. Oosten, Petri, Preuninger, Priem, Tuurenhout, 
Verbruggen, Verreijdt, de Vos, de Vree, en L. van Winden; en de heren Bal, v.d. Boogert, 
Booleman, v. Deelen, Deurwaarder, v. Emmerik, v. Gijzel, de Grooth, l’Herminez, Koot, B. v. 
Leeuwen, Lindhout, Llurba, Mackor, Meijer, Mekking, Mendel, Pietersen, Preuninger, v. 
Schilt, Sengers, v.d. Stoep, Tjeerdsma, Tuurenhout, de Vree, en A. v. Winden. 
 



1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet ieder hartelijk welkom. In het 
bijzonder dankt zij mevrouw Bruinsma voor de fysieke vervaardiging van de 
vergaderboekjes. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Ingekomen stukken en vaststelling agenda 
De kennisgevingen van genoemde afwezige leden; een verzoek van mevrouw Tuurenhout 
tot een interne viertallencompetitie, dat bij de rondvraag behandeld wordt; en een tweeledige 
mail van de heer Munneke: enerzijds naar aanleiding van de bestuursvoordracht van een 
nieuwe voorzitter, een oproep aan het nieuwe bestuur om ook de recreatieve bridgers niet uit 
het oog te verliezen; dit zal bij de bestuurssamenstelling behandeld worden. En anderzijds 
een vraag over de aanschaf van een defibrilator die bij de rondvraag zal worden behandeld. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bestuursmededelingen 
De voorzitter geeft aan dat er voor de (volgens rooster) aftredende bestuursleden geen 
tegenkandidaten gesteld zijn. 
 
4. Verslag van de ALV van 8 februari 2016 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. Naar aanleiding van 
het verslag vraagt de heer van Leeuwen hoe het met de actualisering van de website staat. 
De heer Hilferink licht toe dat die niet kan plaatsvinden voordat het nieuwe rekenprogramma  
van de NBB goed draait, maar dat de NBB daarin problemen ondervindt. Webmaster 
Munneke voegt daar aan toe dat ook onze website-programmatuur vernieuwd moet worden, 
waardoor grondige herbezinning nodig is. Op een vraag van de heer Link waarom geen 
gebruik gemaakt wordt van de NBB-clubsite geeft de heer Munneke aan dat daar voors en 
tegens aan verbonden zijn, en dat tot nu toe de voors van een eigen site zwaarder wegen. 
 
5. Jaarverslag 2016 secretaris 
Het jaarverslag van de secretaris wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag 2016 Technische Commissie 
Het jaarverslag van de Technische Commissie wordt  ongewijzigd goedgekeurd. 
 
7. Jaarverslag 2016 penningmeester 
De penningmeester licht toe dat de vereniging in 2016 quitte gedraaid heeft. De heer 
Munneke vraagt zich af waarom in het kader van het Pijnackers Bridge Kampioenschap 
geen hogere donatie aan de Stichting Vlinderkind gegeven is. De penningmeester geeft aan 
dat dit voor 2017 gekozen goede doel geen relatie met de jaarcijfers 2016 heeft, en – 
belangrijker – dat de deelname van PBC-leden aan het PBK niet zo heel groot was, op grond 
waarvan de vooraf gedane toezegging als toereikend wordt beschouwd.  
  
8. Verslag kascommissie 
De heer van den Steenhoven leest mede namens mevrouw van der Burg hun verklaring 
voor. De kascommissie is van oordeel dat Jaarrekening en Balans een betrouwbaar beeld 
geven van de financiën in 2016. Voorts merkt hij op dat PBC meedoet aan een proef met 
gestandaardiseerde NBB-programmatuur voor penningmeesters, en dat dit programma voor 
PBC zeker zou werken. Op aanbeveling van de kascommissie keurt de vergadering 
vervolgens de stukken goed, waarna aan het bestuur décharge wordt verleend. De voorzitter 
dankt de kascommissie voor haar activiteiten. 
  
9. Benoeming nieuwe kascommissie 
De heer van den Steenhoven treedt na 2 jaar af als lid van de kascommissie, mevrouw van 
der Burg is opnieuw beschikbaar. Het reserve-kascommissielid de heer van Adrichem heeft 
laten weten bereid te zijn om toe te treden tot de kascommissie. De heer van den Reek stelt 
zich beschikbaar als reservelid. De vergadering stemt hiermee in. 
 



10. Begroting 2017 inclusief vaststelling contributie 2017 
De penningmeester licht toe dat in de begroting onder meer is uitgegaan van gelijkblijvende 
contributie per speeldag, een gelijkblijvend ledental, en lagere cursuskosten, Ook wordt – 
indien financieel mogelijk – opnieuw geen eigen bijdrage van leden voor het buffet tijdens de 
Oudejaarsdrive gevraagd. De heer van der Berg geeft aan het zeer positief te vinden dat de 
contributie opnieuw gelijk blijft. Daarop wordt ingestemd met de begroting en met de 
voorgestelde hoogte van de contributiebedragen. 
 
11. Bestuurssamenstelling 
De voorzitter, mevrouw Ruigrok, is volgens rooster aftredend, en heeft zich niet herkiesbaar 
gesteld. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur de heer Koos van der Meer voorgedragen 
als nieuwe voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten.  
De heer Munneke heeft vooraf per e-mail laten weten dat hij bezorgd is of het bestuur in de 
nieuwe samenstelling niet te weinig recreatief ingestelde bridgers herbergt. De heren Baan 
en van Leeuwen voelen op verschillende gronden mee met de heer Munneke. Mevrouw 
Ruigrok geeft aan de voordracht volledig te ondersteunen en er alle vertrouwen in te hebben 
dat het bestuur ook in de nieuwe samenstelling oog voor alle leden zal hebben. Ze illustreert 
met enkele voorbeelden de huidige praktijk, en voegt er aan toe dat de heer van der Meer 
voor iedereen zeer benaderbaar is. Mevrouw Bruinsma voegt daar aan toe dat zich niemand 
anders beschikbaar gesteld heeft. De vergadering stemt hier mee in, en de heer van der 
Meer wordt bij acclamatie verkozen. 
Daarop dankt mevrouw Ruigrok het bestuur en de vergadering voor het vertrouwen dat 
gedurende 6 jaar in haar gesteld is, en voor de steun die ze hierbij heeft ondervonden. 
Vervolgens dankt de secretaris, de heer Streng, mevrouw Ruigrok voor haar inzet voor en 
prettige samenwerking met vereniging en bestuur in de achterliggende, soms roerige jaren. 
Daarbij overhandigt hij haar ook een stoffelijk blijk van waardering.  
Ook de voorzitter van de TC, de heer Wilms, is volgens rooster aftredend. Hij heeft zich 
herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten. Hij wordt bij acclamatie herkozen. 
 
12. Wedstrijd- en Competitiereglement (WCR) 
Noch van de TC noch van de vergadering zijn voorstellen tot wijziging ontvangen. Het WCR 
wordt daarop ongewijzigd vastgesteld. 
  
13. Bespreking bestuursbeleid 
Het bestuur heeft in het stuk bestuursbeleid 2017-2021 uiteen gezet hoe zij de ontwikkeling 
van de vereniging in de komende jaren ziet. In hoofdlijnen komt dat neer op voortzetting van 
het bestaande beleid. PBC is immers enigszins tegen de landelijke en regionale tendens in 
een aantal jaren gegroeid, en behoudt de laatste jaren een stabiel ledental. In dat verband 
wijst de voorzitter ook op de ca. 35 vrijwilligers die zich voor de andere leden en de club 
inspannen. 
De voorzitter geeft vervolgens voor ‘Huisvesting’ het woord aan de secretaris, die toelicht dat 
de situatie ongewijzigd is en dat de huisvestingssituatie van PBC voor langere tijd stabiel is. 
Tegelijkertijd blijft het bestuur alert op mogelijke ontwikkelingen. Het bestuur spreekt 
regelmatig met het kerkelijk Parochiehuisbestuur, en met de uitbaters. De heer Hofman 
vraagt wanneer er iets aan de toiletten gedaan kan worden. De heer Hilferink geeft aan dat 
ook daarover met Parochiehuisbestuur en uitbaters wordt gesproken, maar dat die om 
financiële reden niet alles tegelijk aan kunnen en willen pakken. Andere zaken, zoals de 
verplaatsing van de bar en de plaatsing van fietsenrekken, hebben voorrang gekregen. De 
heer van der Berg wijst er op dat in 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats zullen vinden, 
en dat die ook invloed zullen hebben. De heer Hilferink geeft aan dat hier het 
bestemmingsplan 2015-2025 wel wat bescherming biedt. Tot slot licht de heer Hilferink toe 
dat PBC aangesloten is bij de Sportraad Pijnacker-Nootdorp, gesprekspartner voor de 
gemeente met het oog op diens sportbeleid. 
Bij het onderdeel “Werving en Opleiding” licht de heer Hilferink toe dat er voor 2016 en 2017 
van een starterscursus is afgezien, omdat er geen zaalruimte is om eenzelfde hoeveelheid 
cursisten als bij eerdere cursussen te plaatsen. Wel zal een cursus voor halfgevorderden 
worden georganiseerd. 
De heer Munneke vraagt of meer mensen korte artikelen voor de website kunnen leveren. 



Hierop wordt gesuggereerd dat de redactie van het clubblad mogelijk af en toe artikelen kan 
aanleveren. Mevrouw Bakker vraagt of het bestuur ook inspanningen doet om jongeren en 
recreatieve bridgers binnen te halen. De voorzitter geeft aan dat er geen specifiek 
doelgroepenbeleid is, en dat de avonden vrij vol zijn. De heer van Leeuwen suggereert dat 
een extra speelavond denkbaar is. De heer Haket geeft aan dat er al vier dagen in het 
Parochiehuis gebridged wordt, maar dat de dinsdagmiddag juist nog wel wat aanwas kan 
gebruiken. Dan geeft mevrouw Broekhuizen aan te betreuren dat de zomeravonden zo 
competitief zijn. De heer Wilms antwoordt hierop dat er op maandag een lijn voor minder 
sterke spelers is. 
Door de voorzitter daarnaar gevraagd stemt de vergadering in met het voorgenomen beleid. 
Vervolgens vraagt de heer Brandsen of op er maandag er tijdens de viertallencompetitie ook 
een clubcompetitie kan worden gehouden. De heer Wilms antwoordt dat de huidige opzet 
conform het wedstrijd- en competitiereglement is, en dat de maandagspelers zich nog recent 
in een enquête voor de laddercompetitie hebben uitgesproken. Bovendien zou dat de 
deelname aan de viertallencompetitie op maandag ontmoedigen. Mevrouw Blom merkt 
daarover op dat er dan ook een interne viertallencompetitie zou kunnen worden gehouden. 
Dit alternatief wordt verder besproken bij de het reeds ingediende rondvraagpunt. 
 
14. Rondvraag 
Mevrouw Tuurenhout heeft schriftelijk gevraagd om een interne viertallencompetitie. De heer 
Wilms geeft aan dat – mede gezien de discussie in de nasleep van het vorige agendapunt – 
de TC dit voorstel nader zal behandelen. De vergadering stemt hier onder applaus mee in.  
Dan wordt de eveneens schriftelijk ingediende vraag van de heer Munneke behandeld, om in 
overleg met het Parochiehuis en Multibridge tot de aanschaf van een defibrilator over te 
gaan. De voorzitter spreekt zijn waardering voor deze vraag uit, en geeft daarbij ook aan dat 
er breed gebruik gemaakt wordt van het Parochiehuis, en dergelijke voorzieningen daarom 
meer algemeen van aard zijn. Daarom zal het bestuur in overleg treden met zowel 
Parochiehuisbestuur als uitbaters voor de realisatie van een dergelijke voorziening. 
De heer Kliffen informeert of de zomerdrives samen met Multibridge gehouden kunnen 
worden. De heer Wilms antwoordt dat die hun eigen avond hebben. 
De heer Hofman brengt een eerder voorstel ter sprake om op speelavonden een reservepaar 
aanwezig te laten zijn, die kunnen spelen in geval van een oneven aantal paren. Zo wordt 
een stilzit voorkomen. De voorzitter van de TC geeft aan dit in de TC te zullen bespreken.  
De heer van Leeuwen oppert dat trouwe leden een eervolle vermelding/onderscheiding 
kunnen krijgen, zoals bij DBC het geval is. De secretaris antwoordt dat de administratie in dit 
opzicht niet verder teruggaat dan 1987. 
 
15. Sluiting 
Voorzitter dankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en hun inbreng, en sluit om 21.25 
uur de vergadering; en nodigt allen uit tot deelname aan de traditionele biedwedstrijd, ook 
ditmaal georganiseerd door de heer Kellenbach. 
====================================================================== 
VERSLAG OVER 2017 VAN DE SECRETARIS 
 
 
Samenstelling bestuur en rooster van aftreden 
Voorzitter Koos van der Meer 2020 
Secretaris Jos Streng 2018 
Penningmeester Niek van der Putten 2019 
Lid (tevens vz TC) Roel Wilms 2020 
Lid PR, W&O Pieter Hilferink 2018 
 
In 2017 heeft het bestuur vijf maal vergaderd over alle lopende zaken.  
Leden 
In 2017 zijn helaas overleden onze leden Harry Weissmann (70) op 24 april, en Paul 
Mekking (71) op 22 augustus. Eind 2017 telde P.B.C. 271 leden, waarvan 8 niet-spelende 
leden. Er waren 2 ereleden. Het ledental is per saldo met 17 gedaald; tegenover 11 nieuwe 



leden stonden 28 opzeggingen. Bij de jaarlijkse vrijwilligersdrive, dit jaar gehouden op 4 
november in café het Baken, waren 24 vrijwillgers aanwezig. 
Klaas Munneke en Henk van der Brugge ontvingen vanwege hun jarenlange inzet voor de 
club op diverse fronten uit handen van districtsvoorzitter Hans Nijssen op 6 april een NBB-
Kei, een hoge onderscheiding. 
In 2017 is een commissie Lief-en-leed ingesteld, bestaande uit Trees Broekhuizen en Tineke 
Bruinsma. Zij zijn meerdere keren in actie gekomen.  
 
Cursussen 
In 2017 kon een voorgenomen cursus voor halfgevorderden wegens omstandigheden geen 
doorgang vinden. Deze zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. 
Daarnaast zal in het najaar van 2018 weer een beginnerscursu worden georganiseerd. 
 
Representatie 
Als lid van de Sportraad Pijnacker-Nootdorp nam het bestuur del aan diverse bijeenkomsten 
over de gemeentelijke Sportnota. Ook sprak het bestuur in dat kader met (bijna) alle politieke 
partijen. 
 
Publiciteit 
In de Telstar zijn van de hand van de vereniging drie grote artikelen geplaatst. Het clubblad 
is eenmaal verschenen. Overwogen wordt om het blad in de toekomst (overwegend) digitaal 
beschikbaar te stellen. 
 
Website
De zeer informatieve 
internetwebsite 
www.pijnackersebridgeclub.nl is 
in 2017 door webmaster Klaas 
Munneke fraai vernieuwd. 
Doorgaans actueel, altijd snel 
beschikbare uitslagen, en met 
een vernieuwde maar nog steeds  
eigen vormgeving in plaats van 
het toch wat saaiere NBB-portal. 
Na elke wedstrijd zijn de 
spelverdelingen, scorekaarten en 
alle persoonlijke scores te zien. 
Het bezoek aan de website van 
PBC is in 2017 licht gestegen. Er 
waren ruim 36.000 bezoeken.   

 
====================================================================== 

AGENDAPUNT 6: VERSLAG VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE OVER 2017 
 
De TC was over 2017 als volgt samengesteld:  

 Roel Wilms: voorzitter  

 Joop van Gasteren: wedstrijdleider maandag, kroegentocht 

 Philip Haak: zomerdrives, materiaalbeheer, wedstrijdleider donderdag, oudejaarsdrive, 
kroegentocht 

 Klaas Munneke: meesterpunten, automatisering, bekerwedstrijden, PBK 

 Fokko Bos: districtsviertallen, zomerdrives 

 Niek Haket: wedstrijdleider dinsdag.  
 
Activiteiten  

 Het Pijnackers Bridge Kampioenschap (PBK) werd zaterdag 4 februari 2017 voor de zesde 
maal gehouden. PBC en Multibridge tekenden voor de organisatie. Voor de tweede keer werd 
een goed doel (Vlinderkinderen) ondersteund. Hiermee kwam 2.300 euro voor het goede doel 
beschikbaar. Er deden 59 paren mee. Dat was meer dan de 49 paren van het jaar ervoor. De 
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wisselbeker werd gewonnen door Claartje Bak en Leo Hofland. Zaterdag 3 februari 2018 zal 
een nieuw kampioenschap plaatsvinden.  

 Traditiegetrouw werd op maandag weer deelgenomen aan Ruitenboer, het inschrijfgeld werd, 
net als voorgaande jaren, door PBC voldaan.  

 Een vast bestanddeel van de ALV-avond is de biedwedstrijd na afloop van de ALV. Ook dit 
jaar weer uitstekend verzorgd door Frits Kellenbach.  

 De PBC zomerdrives 2 x 10 avonden en de finale werden weer goed bezocht. Op de 
maandagavonden was er steeds een B-lijn, naast de top-integraallijn. Op de maandag is de 
deelname iets toegenomen in vergelijking met vorig jaar (40 paren). Op de donderdag is de 
deelname gelijk gebleven (29 paren). De externe deelname is ca. 33%, hetgeen betekent dat 
PBC goede bekendheid geniet in de omgeving. De traditionele slotavond met extra overall-
prijzen was een mooie afsluiting.  

 De Pijnackerse Kroegentocht werd alweer voor de 15e keer gehouden. PBC mag er trots op 
zijn. Er namen 168 paren deel. Zij konden hun kaartje leggen in 8 locaties in het centrum van 
Pijnacker. Ieder jaar is het weer een flinke organisatie voor de commissie. De uitslagen per spel 
werden ingevoerd met een Bridgemate. De koerier zorgde ervoor dat alles in het Parochiehuis 
bij Philip Haak terecht kwam. Nummer 1 werden Roelof Koekoek en Rob Jagroop.  

 De Oudejaarsdrive werd dit jaar als alternatief voor de Stampotdrive voor de tweede maal 
gehouden. De deelname was ’s middags 42 paren en ’s avonds 54 paren. Ook niet-PBC-ers 
konden meedoen en waren in minder groten getale aanwezig. In plaats van de traditionele 
stamppotten was er een uitgebreid buffet. Van de deelnemers werd een bijdrage voor de 
inschrijving gevraagd voor de prijzen en ludieke overall-prijzen. Ook de “schatbokaal” was er 
weer. Wie 65 eurocent (de afgeronde PBC-leeftijd) inlegde mocht zijn/haar score voorspellen. 

 Ook in 2017 was er weer Kofferbridge, verzorgd door Anton van der Ploeg en Jeanne en Jan 
Koot. Een laagdrempelige mogelijkheid om te bridgen, die velen aanspreekt. De finaledag werd 
met veel plezier gespeeld.  

 Het pièce de résistance van het bridgemenu blijft toch, naast alle andere activiteiten, de 
reguliere clubcompetitie op maandag, dinsdag en donderdag. Wekelijks wordt hiervoor veel 
(en soms op het laatste moment stressvol) werk verzet door onze deskundige wedstrijdleiders 
Joop van Gasteren, Niek Haket en Philip Haak.  

 Dan waren er de diverse drives, Valentijn, Pasen, Oranje, slotdrive, Sinterklaas en Kerst. 
Het hele jaar door afwisseling en een leuke gelegenheid om eens tegen andere mede-PBC-
leden te spelen.  
 

 In de Hoofdklassebeker zijn in het seizoen 2016 – 2017 twee teams ingeschreven. Het 1e 
team behaalde voor het eerst in de geschiedenis van de club de finale. In de finale werd de 
derde plaats behaald. Het was erg spannend, de eerste plaats was zelf mogelijk geweest. Het 
2e team verloor in de 2e ronde. In het seizoen 2017 – 2018 zijn wederom 2 teams ingeschreven. 
Het 2e team heeft reeds verloren. Het 1e team is als een van de beste verliezers geplaatst voor 
de 2e ronde. Daarin wacht Bodegraven/Reeuwijk als tegenstander.  

 
Clubkampioenen: Het seizoen 2016 – 2017 bracht de volgende clubkampioenen voort:  
Maandag: Fokko Bos en Suus Moes  
Dinsdag: Paul Baan en Niek Haket  
Donderdag: Henk den Boer en Klaas Munneke  
Zij mochten de wisselbeker in ontvangst nemen, met daarin hun namen.  
 
Externe viertallencompetitie  
De deelname aan deze NBB-activiteit in 2017 bedroeg 13 viertallen, evenveel teams als het jaar 
ervoor, waarvan 11 aan de districtscompetitie. Daarmee is PBC koploper in het district.  
De teams waren dit jaar (seizoen 2016 – 2017) als volgt ingedeeld:  
2 teams in de 2e divisie, 5 in de Hoofdklasse, 4 in de 1e klasse en 4 in de 2e klasse.  
 
De resultaten zijn als volgt:  

 PBC 1 en PBC 2 spelen in de 2e divisie. Het seizoen 2017 – 2018 loopt nog tot medio februari 
2018. Hopelijk gaan beide teams zich handhaven in de 2e divisie.  

 In de Hoofdklasse is PBC 5 kampioen geworden en promoveert naar de 2e divisie. De 
teamleden zijn: Klaas Munneke, Arjan Twisk, Marcel Hofman, Gerard van den Beukel. Er 
degradeerden twee teams. Er was een mooie tweede plaats voor team 3, en de 8e plaats van 



 

team 7 kan mogelijk nog leiden tot een degradatie, afhankelijk van het aantal degradanten van 
ons district vanuit de 2e divisie.  

 In de 1e klasse werd PBC 11 gehuldigd als kampioen: Ko van de Vaate, Henk van der Brugge, 
Laurens van den Steenhoven en Jos Streng. De overige 3 teams hebben zich gehandhaafd.  

 In de 2e klasse werd geen PBC team kampioen. 
 
Dit jaar zijn er dus twee teams kampioen geworden. Per saldo kan PBC volgend seizoen 
meedoen met 1, 2 of 3 team(s) in de 2e divisie, 3 (of meer) teams in de Hoofdklasse, 3 teams in de 
1e klasse en een aantal teams in de 2e klasse. 
 
Ook dit jaar werd weer een ladderwedstrijd georganiseerd voor de donderdag tijdens de 
districtsviertallencompetitie. Op de maandag werd voor het eerst een interne viertallen competitie 
georganiseerd. Op de slotdrive op maandag en donderdag is er dit jaar geen top-integraal wedstrijd 
georganiseerd, maar een parenwedstrijd voor twee afzonderlijke op sterkte ingedeelde lijnen. Een 
gevarieerd aanbod, met voor elk wat wils. De TC probeert zoveel mogelijk met de wensen van de 
leden rekening te houden, binnen de mogelijkheden die de jaaragenda biedt.  
 
Algemeen  
De TC bedankt iedereen die op enigerlei wijze deelneemt aan het vele werk dat telkens weer moet 
worden verzet. De TC heeft ook waardering voor de arbiters, die hun bijdrage leveren aan een 
geslaagde bridgemiddag of -avond. De vrijwilligersmiddag, uitgeschreven door het bestuur, om 
iedereen te bedanken, is een activiteit die de TC van harte steunt. 
====================================================================== 

AGENDAPUNT 7: JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2017  
(zie ook de Resultatenrekening op de volgende pagina) 

 
In financieel opzicht waren de uitgaven dit jaar voor het eerst sinds jaren hoger dan de inkomsten. 
Aan de positieve kant een overschot bij de kroegentocht. De post cursus bedraagt € 0, omdat er geen 
cursussen zijn georganiseerd.  
Aan de “negatieve” kant: de contributie-inkomsten zijn iets lager dan begroot, hogere uitgaven aan de 
competitie (huur parochiehuis, prijzen, 4-tallen, bekerwedstrijden en aanschaf materiaal) en de bankkosten. 
Dit jaar is €1.000 uit de pot “reserve materiaal” gehaald. 
 

 

Openings- en slotbalans 2017 (in euro’s) 

  

Banksaldi en vorderingen   Reserveringen en kapitaal 

  1-1-2017 31-12-2017     1-1-2017 31-12-2017 

Banksaldo 1 3.469,03 11.656,43   Lustrumreserve 1.500,00 3.000,00 

Banksaldo 2 5.941,34 1.838,49   Reserve materiaal.  7.800,00 7.400,00 

Saldo spaarrek. 27.635.13 24.686,30   Nog betalen  2.261,00 2.558,50 

     Vooruit ontvangen   497,50 971,00 

Nog te ontvangen 77,50 100,00   Kapitaal  25.064,50 24.351,72 

Totaal 37.123,00 38.281,22   Totaal  37.123,00 38.281.22 

 

====================================================================== 
AGENDAPUNT 10: BEGROTING EN CONTRIBUTIE VOOR HET JAAR 2018 
 
Begroting 2018 
De begroting voor 2018 is gebaseerd op de volgende verwachtingen: 

 Het ledental is in 2017 gedaald met 17 leden. In 2018 wordt een starterscursus georganiseerd met 
vermoedelijk een aanwas van leden. Wij mogen rekenen op gelijke contributie-inkomsten. 

 Een starterscursus in 2018 (“investering” van €1.000), een half-gevorderden cursus (“investering” van 
€200),en een top-cursus (“investering” van €200). 

 De zaalhuur is per januari 2018 in vergelijking met jan 2017 met 10% verhoogd. 
Wij zullen zeer waarschijnlijk met een licht negatief resultaat eindigen. Dit is gezien onze kapitaalpositie geen 
drama. Wel moeten wij proberen het verlies te beperken. Voorstel voor maatregelen (zie begroting): 

 Iets minder prijzen bij drives 

 Een bijdrage van de leden aan het buffet bij eindejaarsdrive 

 Clubblad voornamelijk digitaal 



 

 Voor grote uitgaven aan materiaal is € 7400 gereserveerd; ons totaal bezit aan automatiserings-
hulpmiddelen bedraagt ongeveer €9.500. Grote uitgaven (voorzien of onvoorzien) aan materiaal 
kunnen wij redelijk opvangen. De toevoeging aan de reservering voor 2018 is verlaagd (€ 400).   

 Nog geen verhoging van de contributie. 
 

 

 
 
Contributies 2018 
Leden die 2 of 3 keer spelen krijgen een korting, onder meer vanwege het eenmalige karakter van 
bondscontributie en clubblad. Deze korting is € 30,- per extra dagdeel. Dit betekent voor de contributies: 
 

Soort lid 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen Stil 

Gewoon € 77,50 € 125,00 € 172.50 € 29.00 

 
De dubbelleden (diegenen die ook bij een andere vereniging spelen) krijgen ongeacht het aantal dagdelen 
dat bij PBC wordt gespeeld een korting van € 9,00. 
 

Resultatenrekening 2017 en begroting 2018 (in €) 

 Inkomsten 
Begroot 
2017 

Uitgaven 
Begroot 
2017 

Inkomsten  
Reëel 
2017 

Uitgaven  
Reëel  
2017 

Inkomsten 
Begroot 
2018 

Uitgaven 
Begroot 
2018 

Contributies 22.300,00  21.870,50  22.300,00  

Achterstallige 
contributies 0 

 
100 

 
0  

NBB+ district 
contributie NBB 
contributie district 
meesterpunten 
ruitenboer 
2e divisie 4-tallen 
hoofdklasse beker 
district 4-tallen 

 6.750,00  6.867,68 
5.380,58 

167,40 
613,60 
136,50 
300,00 
125,60 
144,00   

6.750,00 

Competitie+drives 
Zaalhuur+tel+cons. 
Prijzen(Pa,Or,Sin,Ke) 
Vrijwilligersdrive (1*) 
Materiaal (aanschaf) 
Materiaal (verhuur) 

 11.200,00 274,00 
 
 
 
 

274,00 

12.147,98 
7.971,90 
2.920,31 

589,50 
666,27 

 12.000,00 

Cursussen 
half-gevorderden 
starters 
 toppers 

 400,00 
200,00 

 
200,00 

 0  1.400,00 
   200,00 
1.000,00 

200,00 

Activiteiten 
PBK (VlKd: €2365) 
zomerdrives 
kroegentocht 
oudejaarsdrive 
clubblad 
reservering lustrum 

405,00 
 
 
 
 

405,00 
 

3.600,00 
100,00 

0,0 
0,0 

1200,00 
800,00 

1500,00 

11.781,20 
0 

3.976,70 
6.970,00 

659,50 
175,00 

0 

15.129,12 
100,00 

4.179,24 
6.764,19 
1.911,53 

674,16 
1.500,00 

 2.150,00 
100,00 

0 
0 

500,00 
50,00 

1.500,00 

Overig 
 “lief en leed” kosten 
banken (€160 sponsor) 
aanpassing 2017 
reservering materiaal 

100,00 
 

100,00 

900,00 
300,00 

  
 

600,00 

558,16 
              

166,14 
392,02 

1.151,86 
185,60 
366,26 

 
600,00 

 900,00 
300,00 
200,00 

  
400,00 

Totaal 22.805,00 22.850,00 34.583,86 35.296,64 22.300,00 23.200,00 

Saldo 45,00  712,78  900,00  

 22.850,00 22.850,00 35.296,64 35.296,64 23.200,00 23.200,00 


