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Beste bridger, 
 
In deze Nieuwsbrief aandacht voor ontwikkelingen in de Nederlandse bridgewereld, een 
cursus Live Arbitrage, de Nieuwjaarsdrive van LBC en een oproep voor kader.  Tot slot wenst 
het bestuur u de komende periode fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling toe! 
 
Dick Kroeze 
Secretaris bridgedistrict Leiden en omstreken.  

 

Ontwikkelingen in de Nederlandse bridgewereld 
 

ALV 
Op zaterdag 26 november j.l. vond de ALV van de NBB plaats. Dit keer 
weer digitaal. Voor deze vergadering waren alle besturen van 
bridgeclubs uitgenodigd, maar natuurlijk was niet iedere club aanwezig. 
Omdat de bridgewereld in zwaar weer verkeert, vinden wij het daarom 
belangrijk om u van een aantal ontwikkelingen op de hoogte te 
brengen. 
 
Leeftijd en aanwas 
De gemiddelde leeftijd van bij de NBB aangesloten leden is nu 74 jaar en deze stijgt nog ieder 
jaar. Ondanks verwoede pogingen, lukt het slecht om nieuwe / jonge leden te werven. De 
coronacrisis heeft er daarnaast voor gezorgd dat landelijk gezien het ledental met ca 20% is 
gedaald. 
 
Financieel 
De bond stevent in 2022 af op een verlies van ca € 0,5 miljoen. Rigoureuze maatregelen zijn 
nodig om het hoofd boven water te houden. Zo heeft het bestuur helaas moeten besluiten een 
aantal medewerkers van het bondsbureau te ontslaan. De dienstverlening kan alleen op peil 
gehouden worden door inzet van actieve leden en het bondsbureau. Ook wordt het bridgeblad 
in papieren vorm minder vaak uitgegeven. Verder is er een zeer conservatieve begroting 
opgesteld, waarin alle niet echt noodzakelijke activiteiten zijn geschrapt. Voor nieuwe 
activiteiten is te weinig geld beschikbaar. Er moet meer beroep worden gedaan op sponsoren 
en vrijwilligers. 
 
En last but not least het lidmaatschapsgeld is weer omhoog gegaan. De NBB realiseert zich 
dat dit tot problemen zal leiden. Zij weet dat ook verenigingen moeite hebben te blijven 
bestaan met hogere huisvestingskosten en dalende ledenaantallen. De bondsbijdrage is nog 
wel laag maar de stijging zal pijn doen. 
 
Wat wel? 
Tot nu toe klinkt het dus allemaal vrij somber, maar wij als bridgedistrict en ook de NBB zien 
zeker nog mogelijkheden en positieve signalen. Zo zoekt een groeiend aantal verenigingen 
samenwerking met andere clubs om toernooien / drives te organiseren, leden op te leiden en 
te werven. De sense of urgency wordt breed gevoeld om iets te gaan doen om nieuwe aanwas 
te zoeken. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden thuis, zoals Online bridge, gericht op thuis 
studeren en BridgeFit, gebaseerd op Denken en Doen. Verder is door ons op zaterdag 3 
december j.l. een opfriscursus Rekenprogramma georganiseerd. Hiervoor bleek de 
belangstelling dermate groot dat overwogen wordt om extra cursussen te organiseren. Het 
Rekenprogramma met de uitslagenservice is één van de belangrijke speerpunten van de NBB! 
Ook fijn om te melden is dat kadercursussen en andere opleidingen in de steigers staan. 
 
En tot slot staan wij als bestuur van het district staan klaar om iedere vereniging, daar waar 
mogelijk eventueel samen met het bondsbureau, te helpen. Heb je iets waar het district je 
mogelijkerwijs mee kan ondersteunen, neem dan contact met ons op. Via 
clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl of tel. 06 339 350 91. Ook kunt u contact opnemen 
met Tom van Wijk, accountmanager van de NBB. 

 

mailto:clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl


Drie sessies “Live Arbitrage” 1e kwartaal 2023  
 

De sessies vinden plaats in Alphen aan den Rijn op 21 januari, 
11 februari en 4 maart 2023 en worden gegeven door Netty 
Kress en André van Herel.  Doel is dat de deelnemers leren om 
eenvoudige arbitrage aan tafel op te lossen. Denk hierbij aan: 
uitkomen en bieden voor de beurt, verzaken, onvoldoende bod 
en verkeerd invullen in de kastjes. Ook komt het gebruik van 
hulpmiddelen aan de orde, zoals de app Arbitreerwijzer. Aan 
deze cursus zijn geen kosten verbonden. Bent u 

geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden of wilt u eerst nog wat meer info, klik dan hier.      
 

Nieuwjaarsdrive LBC 
 

De Leiderdorpse Bridgeclub (LBC) organiseert op zondag 8 
januari 2023 een top-integraal. De start is om 13.00 uur in het 
clubgebouw LBC, Prins Bernhardstraat 3 te Leiderdorp. De 
kosten voor deelname zijn € 6,00 per paar te voldoen aan de 
zaal. Al het inschrijfgeld wordt besteed aan hapjes en prijzen. 
Inschrijven kan via de LBC-agenda op de LBC-website of door 
een mailtje te sturen naar peter.baptiste@planet.nl. Vergeet dan niet de namen van beide 
spelers te vermelden. 

 

En tot slot nog een oproep….  
 

Weliswaar heeft het district op dit moment een goed werkend kader, maar zoals 
we al eerder hebben aangegeven, zijn we voor 2023 dringend op zoek naar 
versterking. Met name een secretaris, een DKL, een onderwijsadviseur en een 
algemeen bestuurslid. Meld je aan! Graag! Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Egbert Sneller. U kunt hem bereiken via e-

mail  voorzitter@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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