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Beste bridger, 
 
In deze Nieuwsbrief aandacht voor Truus van der Spek die van de NBB een Stuur 
ontving. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om het beleid van ons district mede vorm te 
geven, want er is een vacature ontstaan in het districtsbestuur. Grijp die kans! Tot slot een 
oproep van Henk Wijzenbroek om mee te helpen ons ledenpeil weer op orde te brengen. 
Willen we in september weer voluit live kunnen bridgen, dan zal er in de maanden 
daarvoor iets moeten gebeuren. 
 
Dick Kroeze 
secretaris bridgedistrict Leiden en omstreken. 
 
Truus van der Spek onderscheiden met een Stuur 
 

 Op 10 april hebben Egbert Sneller en 
Henk Wijzenbroek Truus van der Spek in 
het zonnetje gezet en haar namens de 
NBB een Stuur uitgereikt. Vanwege 
corona was er helaas geen gelegenheid 
om dit in groot verband te doen. Een 
Stuur is een onderscheiding van de NBB 
die wordt toegekend aan personen die 
bijzondere prestaties hebben verricht 
voor het bridgen binnen verenigingen en 
met name ook daarbuiten. En dat is zeker 
van toepassing op Truus. Zij heeft een 
dergelijke prijs meer dan verdiend. Zij is 
gedurende vele jaren bestuurslid geweest 
bij verschillende verenigingen en tot voor 

kort was zij districtssecretaris. Ook heeft zij zitting in de beroepscommissie van de NBB. 
In haar bridgesportcarrière is zij uitgekomen voor het nationaal damesteam. Namens de 
topspelers was zij jarenlang lid van de Bestuurlijke Commissie Topsport van de 
Bridgebond. Ook was zij de grote kracht achter de Leidse KiKa-drive, waarvoor ze jaarlijks 
duizenden euro’s ophaalde en was ze medeorganisator van het Leids Bridgefestival. Wilt 
u meer weten over hoe Truus zich voor onze sport heeft ingezet, lees dan hier verder. 
 
 
Het district is op zoek naar een Algemeen Bestuurslid  
 
Om invulling te kunnen geven aan onze ambitieuze 
doelstellingen is het bestuur van ons bridgedistrict vorig 
jaar uitgebreid met twee bestuursleden, t.w. Henk 
Wijzenbroek en Dick Kroeze.  Door het terugtreden van 
Truus van der Spek heeft Dick de functie van secretaris 
overgenomen, waardoor er een vacature is ontstaan van 
Algemeen Bestuurslid. We zijn op zoek naar iemand die 
naast algemene werkzaamheden  bereid is één of meer 
projecten uit ons beleidsplan aan te sturen en daarnaast uiteraard zijn kennis en ervaring 
van bridge wil inbrengen in het bestuur. Als bestuur vergaderen wij circa vijf keer per jaar. 
Heeft u altijd al ambities gehad om ons beleid mede vorm te geven, grijp dan deze kans! 
Wilt u meer weten over deze functie, onze projecten, of hoe u kunt reageren, kijk dan 
even hier. Wij streven er naar om het nieuwe bestuurslid aan te stellen bij de komende 
Algemene Ledenvergadering op 19 juni a.s.. 
 

https://9.bridge.nl/truus-van-der-spek-onderscheiden-met-een-stuur/
https://9.bridge.nl/het-district-is-op-zoek-naar-een-algemeen-bestuurslid/


 
 

Oproep van Henk Wijzenbroek, onze clubadviseur 
 
Ledenwerving 
Veel verenigingen hebben door corona leden verloren. In andere jaren werd het ledental 
op peil gehouden door de instroom van nieuwe leden, zoals cursisten en herintreders. 
Cursisten zijn er dit jaar nauwelijks geweest. Henk roept de clubbestuurders op om met 
hem te brainstormen over een manier om de mensen die hebben opgezegd, weer terug te 
winnen. 
 
Ook kan het district de clubs helpen met het opstarten van een nieuwe cursus om op die 
manier weer nieuwe leden binnen te krijgen. Naast de traditionele beginnerscursussen 
willen wij u ook alvast wijzen op nieuwe mogelijkheden, zoals de ontwikkeling van Digitale 
Leeromgeving Bridge van de NBB, waar cursisten zelfstandig online kunnen leren 
bridgen. Klik hier voor meer info. 
 
Jeugd 
We hopen natuurlijk in september weer te kunnen beginnen met het geven van lessen op 
de scholen. Het zal moeilijk zijn, maar als we geen initiatieven nemen, weten we zeker dat 
er niets gebeurt. Voor studenten in Leiden zijn digitale lessen succesvol geweest. 
 
Heeft u contacten met scholen, of wilt u bijvoorbeeld  een stukje schrijven in de krant, 
bridgeles geven,  cursisten begeleiden etc., neem dan contact op met Henk Wijzenbroek, 
telefoon 0172-617209, of mail naar clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl 
  

 

 

Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je lid bent van District Leiden e.o. 
Via mijnNBB kun je zelf beheren welke nieuwsbrieven je wilt ontvangen. Dat is de enige plek 
waar je voorkeuren over het ontvangen van nieuwsbrieven naar eigen wens kunt instellen. 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar secretaris@bridgedistrictleiden.nl 
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