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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. 
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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 
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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 
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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. 


