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OPEN KAART - juli 2018 
 

Alle informatie over de Algemene Ledenvergadering op  

maandag 10 september 2018 in Koningshof, Uiverlaan 20, 

3145 XN Maassluis. 

Aanvang: 19.45 uur 

__________________________________________________________________________________ 

Agenda  

 

1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Voorwoord van de voorzitter in deze Open Kaart 

 

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van donderdag 24 aug. 2017 

(in deze Open Kaart) 

 

4. Secretariaat 

• Jaarverslag 2017-2018 (in deze Open Kaart) 

• AVG (in deze Open Kaart: privacyverklaring, toestemmingsverklaring en 

geheimhoudingsverklaring) 

 

5. Technische commissie 

• Jaarverslag 2017-2018 (in deze Open Kaart) 

• Aanpassing reglement (in deze Open Kaart) 

• Clubkampioenen en slemkampioen (in deze Open Kaart) 

• Competitierooster 2017-2018 (in deze Open Kaart) 

 

6. Financiën 

• Financieel verslag seizoen 2017-2018 (wordt later toegezonden) 

• Verslag van de kascommissie  

• Begroting 2018-2019 (wordt later toegezonden) 

 

7a. District (in deze Open Kaart) 

7b. Lief en Leed (in deze Open Kaart) 

7c. Jubilarissen (in deze Open Kaart) 

7d. Grote clubactie (in deze Open Kaart) 

 

8. Evenementencommissie 

• Jaarverslag 2017-2018 (in deze Open Kaart)    

 

9. Bestuursverkiezing 

• Arno, Gerbrand, Ria en Marianne zetten hun functie voort. 

• Gijs en Rob zijn herkiesbaar en stellen zich herkiesbaar. 

Tegenkandidaten worden verzocht zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering 

bij het bestuur te melden. 

 

10. Benoeming kascommissie voor 2019 

 1e lid: Ruut Veldink 

 2e lid: Maria van Rijn 

 1e reservelid: Ben Dolphijn 

 2e reservelid:  
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11. Rondvraag 

Wie vragen heeft n.a.v. deze Open Kaart/Algemene Ledenvergadering wordt verzocht dit 

vooraf aan het bestuur voor te leggen, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op 

antwoorden. 

 

12. Sluiting 

 

Marianne Hanswijk, secretaris 

 

 

 

Van de voorzitter,  

Wederom is een bridgejaar voorbijgevlogen. De vorige Algemene Leden Vergadering is 

voor mijn gevoel nog maar net achter de rug of de volgende staat voor de deur. Het lijkt 

erop alsof een competitie, ja, zelfs een heel bridgejaar, steeds korter duurt.  

Het was een bridgejaar met mooie herinneringen. Zo vierden we in februari het 55-jarig 

jubileum van de ABVM. Het werd een feest dat ons nog lang zal heugen. De 

jubileumcommissie had ook dit keer weer haar uiterste best gedaan om er ook nu weer 

iets onvergetelijks van te maken: Delta Hotel als locatie was geweldig en niet te 

overtreffen: mooie entree, keurige ontvangst, twee zeer ruime zalen. En bovendien was 

daar het prachtige uitzicht over de Nieuwe Waterweg, prima allemaal.  

Maar niet alleen de locatie was met zorg gekozen, ook de verzorging was uitstekend: de 

lunch, de hapjes, de drankjes, het gezellig samen bridgen..., echt.., het kon niet beter. 

Haast vergeet ik het diner te noemen, ook heerlijk en tot in de puntjes verzorgd.  

Het jaar 2017 – 2018 zal ook de boeken ingaan als het jaar van de speellocatie. 

Aanvankelijk leek het erop dat we De Brasserie definitief achter ons moesten laten. De 

bedrijfsleider wilde onze bridgeruimte liever ten goede laten komen aan de bewoners van 

de DrieMaasHave.  

Echter: Voor ons - het bestuur van de ABVM - was het vinden van één nieuwe locatie 

voor twee speelavonden een brug te ver. Geen enkele locatie kon onze goedkeuring 

krijgen. Met name voor de donderdag bleek het moeilijk te zijn een goede locatie te 

vinden.  

Uiteindelijk was de keuze toch nog origineel. Komend seizoen spelen we op de maandag 

in De Koningshof, bekend terrein voor ons. En op de donderdag spelen we nog één jaar 

in de DrieMaashave. (Na diverse gesprekken konden we toch nog een jaartje blijven). 

Het stelt ons gerust: Nu kunnen we rustig verder blijven zoeken naar een geschikte 

speelplek voor de donderdagavond. Onze voorkeur blijft onveranderd uitgaan naar één 

locatie, waar we op zowel de maandag- als op de donderdagavond kunnen spelen.  

Net als twee jaar geleden heeft Piet van Rest zich ook dit jaar weer enorm ingezet voor 

de vereniging. Hij is wederom ‘aan het werk gegaan’ met een nieuwe groep beginnende 

bridgers. De groep waarmee Piet heeft gewerkt is enthousiast, leergierig en bovenal 

houdt men van een ‘gezellig’ avondje uit. Welnu: bij de ABVM kan dat!  

We hopen dat veel cursisten nu de volgende stap maken: lid worden van de ABVM en 

uiteindelijk meedraaien in een van de competities. Als voorzitter wil ik Piet, mede 

namens de andere bestuursleden, hartelijk danken voor zijn ongekende geestdrift en 

inzet. Ook een woord van dank aan echtpaar Veldink. Zij staan altijd klaar om te kaarten 

te verdelen met de schudmachine.  

Ook dit jaar hadden we naast de reguliere competitie de nodige andere drives: de 

winterbridge bij BeQuick (het blijft imponerend om te zien hoe creatief dit telkens weer 

wordt georganiseerd), de zomerbridge, de kerstdrive, de MSV-drive, de openingsdrive en 

de slotdrive. De opkomst is zonder uitzondering altijd prima te noemen.  
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Helaas hebben we het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal leden. We 

merken dat ’s avonds bridgen voor sommigen niet vanzelfsprekend is. We vinden dat 

uiteraard jammer maar we hebben er tegelijkertijd ook begrip voor.  

Ook is een aantal bridgers overleden. De nabestaanden wensen we veel sterkte.  

 

Nu al kijk ik graag vooruit naar komend seizoen. Door omstandigheden vindt de A.L.V. 

twee weken later plaats dan gewoonlijk, namelijk op maandag 10 september.  

Het nieuwe bridgejaar start op maandag 27 augustus in De Koningshof. Dit jaar dus niet 

met de A.L.V. maar gewoon meteen de maandagcompetitie. De competitie voor de 

donderdag start op 30 augustus in De Brasserie.  

 

Op naar een nieuw en gezond bridgejaar!  

 

Arno van den Heuvel, voorzitter 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de ABVM gehouden op 

donderdag 24 augustus 2017 

 

Aanwezige bestuursleden: Arno van den Heuvel, Marianne Hanswijk, Gijs Jongh,  

Ab Weemering, Rob van Elst, Gerbrand Mulder 

 

Aanwezig: 77 leden 

Afwezig met kennisgeving: 21 leden. De namen zijn bekend bij het secretariaat. 

 

1. Opening en mededelingen 

Arno opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Alle vrijwilligers worden weer hartelijk bedankt voor hun inzet. Op vrijdag 17-11-2017 

worden alle vrijwilligers op een gezellige avond getrakteerd. 

Terugblik Brasserie. We bridgen hier met erg veel plezier. 

Arno vertelt dat wij hier na dit jaar niet kunnen blijven bridgen. De Brasserie heeft de 

zaal nodig. Zij willen de zaal meer gebruiken voor hun eigen bewoners. Dit is voor ons 

een tegenvaller.  

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe locatie. Ideeën zijn van harte welkom. Het 

bestuur heeft al diverse locatie bezocht. (De Ridderhof, de Vloot, Lely, kerk, Smaak en 

Meer, Dukdalf, Koningshof) Leden opperen ook schoolkantines, het politiebureau, de zaal 

in Parkhof, Vlietzight. 

We houden de leden op de hoogte in onze zoektocht naar een goede locatie voor volgend 

seizoen. 

 

Aandachtspunten: 

Afmeldingen komen vaak erg laat. Dit is heel lastig voor de wedstrijdleiders. 

Arnold de Rijke heeft vorig jaar veel vragen gesteld. Deze worden opgenomen in de 

notulen. 

Ruitenboer staat weer op het wedstrijdrooster. Rob van Elst legt kort uit wat de 

bedoeling is van Ruitenboer. Gevraagd wordt aan de leden of er bezwaren zijn. De 

meerderheid is voor. 

Piet van Rest start een nieuwe cursus in september. Er liggen folders om mensen te 

werven. De leden wordt verzocht deze te verspreiden. 

Dorith Quist verzoekt om 5- kaart hoog aan te leren bij nieuwe bridgers.  

De jubileumcommissie heeft een bestemming gevonden om het 55-jarig jubileum te 

vieren. Zaterdag 10 februari in het Delta hotel. 

Hoe staan de leden over een weekend weg in het jubileum jaar? Het gaat om 2 nachten. 

Er steken ongeveer 25 mensen hun hand op. Een onderzoek waard. 

 

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van maandag 29 augustus 2016   Er zijn 

geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan Marianne 

 

3. Jaarverslag secretariaat 

Jaarverslag 2016-2017. Marianne wordt bedankt voor het schrijven van het jaarverslag. 

Het ledenaantal bedraagt momenteel 181.  

 

4. Jaarverslag technische commissie 

Jaarverslag 2016-2017. Rob wordt bedankt voor het jaarverslag en geeft een aantal 

aanvullingen 

• Er zijn nieuwe tafelboards. 

• De kastjes zijn schoongemaakt. 

• Buskruittoernooi van het District: 4-tal naar district. We zoeken een 4-tal Dit is 

op 30 september. 

• 9 december is er een parenwedstrijd van het district. 

• Nieuwe spelregels: 16 september krijgen de wedstrijdleiders een cursus 

hierover. Daarna gaat dit naar de leden en komt het op de site. De regels gaan 

per 1 januari 2018 in. 
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• Competitierooster 2017-2018. Iedereen heeft het goede rooster toegestuurd 

gekregen. 

• Nu ook een 4-tallen wedstrijd ingepland i.p.v. bridgen met de buren. 

• Het rooster staat ook op de site. 

• We willen een evenementen competitie opzetten. Als u meedoet aan een 

evenement wordt dit individueel bijgehouden.  

• De slemkampioenen worden ook weer bijgehouden. 

• Besloten is om op donderdag ook met 3 lijnen te gaan spelen 

• Ruut en Ank Veldink bedankt voor het elke week schudden van de spellen. Zij 

ontvangen een bloemetje en een klusbon. 

• Ruut vraagt het woord en vertelt een anekdote over de vieze kaarten. 

 

5. Financiën 

Financieel verslag seizoen 2016-2017 Gijs geeft een toelichting. 

• De contributies vielen mee door de nieuwe leden. Dit jaar terug naar 181 leden.  

• Meevaller zaalhuur. 

• Index is hetzelfde gebleven. 

• Complimenten aan evenementen: Zomerbridge /winterbridge positieve 

resultaten. 

Begroting 2017-2018  

• Dorith Quist heeft een aantal vragen. We hebben veel geld in kas. Is dat niet 

veel? Vroeger werd er meer gedaan aan feesten. Nu lijkt alles kariger. Kunnen 

we vaker nieuwe speelkaarten kopen? 

Het bestuur gaat deze vragen op de eerstkomende vergadering bespreken. 

• Ruitenboer: doen 

• Contributie niet wijzigen. 

• Meer reserveren voor spelmateriaal. 

• Lenie Wesenhage en Hannie Satijn hebben de kas gecontroleerd bij Gijs. Zij 

hebben een verklaring opgesteld. Lenie leest deze brief voor. Hieruit volgt dat de 

penningmeester een goed beleid heeft gevoerd en dit mag voortzetten. 

• De begroting wordt goedgekeurd voor het komende jaar. 

 

6. Lief en Leed  

  Marianne de Blieck, Riet Mahieu en Miep Hoogenboom worden bedankt voor hun 

werkzaamheden. Zij zullen dit werk komend seizoen voortzetten. 

 

7. Evenementencommissie 

Gerbrand noemt alle activiteiten voor het komende jaar.  

Vraag van Lenie Wesenhage: Hebben eigen leden voorrang bij de winterbridge? Als het 

bekend wordt eerst eigen leden, daarna naar andere leden. 

MSV drive: zal ook volgend jaar weer aan meegedaan worden. 

Afscheid van evenementencomm: Maria van Rijn, Toos van Strien en Luc Klink. Zij 

ontvangen een fles wijn. 

Cees Los en Piet van Rest gaan Gerbrand assisteren. 

Vraag van Cees Los: Waarom extra betalen aan de bond bij zomeravondbridge? Cees wil 

hiervan af. 

Dit is een regel van de bond. Kunnen we als vereniging weinig aan doen. 

 

8. Clubkampioenen, slemkampioenen en jubilarissen  

   Jubilarissen 

Wil Munter:40 jaar lid 

Lydia Boer:  40 jaar lid. 

Ross Beaton: 25 jaar lid 

Jo Giezen: 25 jaar lid 

  

Clubkampioenen 

Maandag: Max van Beek en Ben Dolphijn 
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Donderdag: Wim Boer en Peter van der Stap 

Slemkampioenen 

Maandag Rob van Elst en Hans Leijendekkers  

Donderdag Arno van den Heuvel en Marianne Hanswijk. 

Iedereen ontvangt een fles wijn. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Ab Weemering neemt afscheid van het bestuur. Arno neemt met een speech afscheid van 

hem. Ab geeft aan dat hij het met veel plezier gedaan heeft. Hij ontvangt een envelop 

met inhoud en een fles wijn voor al het werk dat hij verzet heeft. 

Ria Lips stelt zich verkiesbaar voor het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en de 

A.L.V. gaat akkoord met het voorstel. 

       

 

10. Benoeming kascommissie 2018 

1e lid: Hannie Satijn 

2e lid: Ruut Veldink 

1e reservelid: Maria van Rijn 

2e reservelid: Ben Dolpfijn 

 

11. Rondvraag: 

Edwin:  Bijdrage voor het jubileum. Kunnen we wat meer reserveren voor een jubileum 

Of kan het uit de reserve? 

Dit wordt meegenomen 

 

Jaqueline Kloos: Zomerbridge: We kwamen steeds dezelfde mensen tegen. Als je snel 

binnenkomt.  Tip: Briefjes neerleggen. 

Namen leren kennen van mensen is lastig. Hoe kunnen we dit beter doen? 

Ook dit nemen we mee. 

 

Drankje wordt aangeboden door bestuur en evenementencommissie. 
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Jaarverslag secretariaat 2017-2018 

Er is dit jaar weer naar volle tevredenheid gebridged. Als bestuur zijn wij dit jaar erg 

druk bezig geweest met het zoeken naar een andere locatie. Onder de leden hebben we 

een enquête uitgezet om de meningen te peilen over mogelijke speeldagen. De uitslag 

gaf aan dat het merendeel van de leden graag blijft bridgen op maandag- en/of 

donderdagavond. Ook gaven veel leden aan dat een eventuele verhoging van de 

contributie, indien noodzakelijk, geen probleem is. Na heel veel inspanningen is ons 

gelukkig gelukt de maandag en donderdag vast te houden met als resultaat “de 

Koningshof” op maandagavond en “de Brasserie” op donderdagavond. 

Het aantal leden bedraagt op het moment van schrijven 167. We zien dat een aantal 

leden door gezondheidsredenen hun lidmaatschap moesten opzeggen. Heel verdrietig 

was dit jaar het overlijden van een aantal leden. Margreet Baas, Jack Ouwersloot en 

Hanneke Hooghuis. Wij hebben hier als vereniging bij stilgestaan en een aantal leden 

heeft de begrafenis, crematie bezocht. Als vereniging leven wij mee met de families en 

vrienden en wensen hen veel sterkte. 

Er zijn 2 leden die ik hier ook wil benoemen. Max van Beek heeft zijn lidmaatschap 

helaas moeten opzeggen doordat zijn gezichtsvermogen erg achteruit is gegaan. Elly 

Cappendijk heeft ook moeten opzeggen door privéomstandigheden. Wij bedanken hen 

voor alle jaren dat zij lid zijn geweest en ontzettend veel voor de vereniging betekend 

hebben.  

Door de succesvolle cursus van Piet van Rest, waarvoor wij hem natuurlijk bedanken, 

hebben zich ook weer een aantal nieuwe leden aangemeld. 

De vereniging zit niet stil. Naast de reguliere competitie vinden er door het jaar heen 

diverse activiteiten plaats. Onze voorzitter van de evenementencommissie Gerbrand 

Mulder heeft deze activiteiten uitgebreid beschreven in deze Open Kaart. 

En nu zijn we alweer aan het einde van dit seizoen. De competitie is afgelopen en het 

zomeravond bridgen is begonnen. Afgelopen zomer werd dit heel goed bezocht. Vaak 2 

volle lijnen. Gezelligheid staat hier voorop. We hopen dan ook dat veel leden gebruik 

zullen maken van het avondje bridgen in de zomermaanden. 

Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe. 

Marianne Hanswijk, secretaris 
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Privacyverklaring  

 
 
Dit is de privacyverklaring van de Algemene Bridge Vereniging Maassluis gevestigd 
te Maassluis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer KvK 40385262, hierna te noemen: ABVM. De ABVM is aangesloten bij 

de Nederlandse Bridge Bond onder nummer: 22031 en valt onder district Delft.  
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang 
dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit 
statement voor u uiteengezet hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, met uw 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding 
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail of per brief aan 
de secretaris van de ABVM. 
  
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze 
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 

Doel  Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvanger  

     

Onderzoeken 
of u lid kunt 
worden  
 
en  
 
het uitvoeren 
van de 
overeenkomst 
tot 
lidmaatschap. 

• Voornamen 

• Roepnaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Geboortedatum  

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst  

Indien u lid 
wordt: 
gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 
Indien u geen lid 
wordt, worden 
uw gegevens zo 
snel als mogelijk 
verwijderd 
binnen zes (6) 
maanden na uw 
aanmelding. 

Secretaris van 
de ABVM 

Administratie • Voornamen 

• Roepnaam 

• Achternaam 

• Adres 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst  

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 

• Secretaris en 
de 
Nederlandse 
Bridgebond 
(NBB) en via 
deze aan het 
District Delft. 
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Versturen BCC 
digitale 
berichten, 
waaronder 
nieuwsbrief 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 
 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst 
  

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst 
en zolang als u 
aangemeld 
bent. 

• E-mailbestand 
ABVM 

Ter 
benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld 
voor een 
reünie of 
bijzondere 
gebeurtenis.  

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 
 

Toestemming Maximaal vijf (5) 
jaar als de 
toestemming 
niet eerder is 
ingetrokken. 

N.V.T. 

 
 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de ABVM uw persoonsgegevens alleen aan 
derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de ABVM 
met u heeft, tenzij de ABVM wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te 
verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u 
een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden 
verstrekt. 
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht de ABVM te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij 
de ABVM op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, 
verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 
Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de ABVM deze verwijdering 
doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de ABVM 
hebben ontvangen. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
De ABVM treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo 
zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, 
dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze 
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
 
Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete 
toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 
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Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen 
van toepassing op de website van de ABVM. Andere websites kunnen hun eigen 
privacy beleid hanteren. De ABVM raadt u aan om voor het gebruik van andere 
websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 
Wijziging van het privacy beleid 
De ABVM past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. 
Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden 
opgenomen. De ABVM raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te 
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de ABVM er alles aan doen u hierover 
tijdig te informeren. 
 
Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de ABVM wilt 
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u 
contact opnemen met de secretaris.  
 
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen 
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



11 
 

Algemene Bridge Vereniging Maassluis 

Toestemmingsverklaring  

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren 

over de vereniging, activiteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 

wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website (internet) 

plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te 

gebruiken.  

Met dit formulier geef ik ………………………………… (verder: ondergetekende) de Algemene 

Bridge Vereniging Maassluis (verder: ABVM) toestemming om gegevens over mij te 

verwerken.  

 

Ik geef de ABVM toestemming voor de hieronder aangegeven 

gegevensverwerkingen: 

 

 Onderhouden van de ledenadministratie van de vereniging, hierbij worden, voor 

zover noodzakelijk en van toepassing, mijn N.A.W.-gegevens, mijn geboortedatum, 

mijn telefoongegevens en mijn e-mailadres(sen) gebruikt. Mijn gegevens mogen in 

het kader van de ledenadministratie van de ABVM doorgegeven worden aan de 

Nederlandse Bridgebond. De ledenadministratie wordt beheerd door de secretaris, de 

penningmeester en gedeeltelijk door de wedstrijdleiders. 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website van de ABVM. 

 Mijn naam en telefoonnummer via de ledenlijst op onze afgeschermde website 

beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen. 

 Het gebruik en verstrekken van mijn e-mailadres en telefoonnummer door 

bestuursleden en wedstrijdleiders aan andere leden. 

 Mij gedurende 5 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor 

bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis van de ABVM.  

 Mijn adres en telefoonnummer verstrekt aan de commissie lief en leed voor 

huisbezoek. 

 Bij ziekte van mij vragen of de gegevens hierover verstrekt mogen worden aan de 

leden. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, 

gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de ABVM mij 

opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Naam …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum…..………………………………………………………………………………………… 

 

Datum.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening.………………………………………………………………………………………………. 
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Algemene Bridge Vereniging Maassluis        

Geheimhoudingsverklaring  

 

Algemene Bridge Vereniging Maassluis (verder ABVM)gaat zorgvuldig om met 

(persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen, die actief zijn binnen de 

vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring. 

<NAAM>  

is als <VRIJWILLIGER/BESTUURSLID/COMMISSIELID> actief bij de ABVM.   

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, <NAAM>: 

1. dat ik geheimhouding in acht neem tegenover alle bijzonderheden die ik bij mijn 

inzet voor de ABVM over de ABVM, haar leden en andere relaties van de ABVM te 

weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook 

met derden direct of indirect te delen;  

2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of 

redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor 

(persoons)gegevens; 

 

3. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens, als na afloop van, mijn inzet voor 

de ABVM; 

 

4. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de ABVM alle eigendommen, 

correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en 

andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de ABVM inlever bij het 

bestuur van de ABVM. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de 

activiteiten van de ABVM draag ik op dat moment over aan het bestuur van de 

ABVM. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet –traceerbaar; 

 

5. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de ABVM de ABVM 

mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen;  

 

6. dat, als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik geschorst kan 

worden als lid van de ABVM, 

 

 

Naam:  ….……………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening:  ….………………………………………………………………………………………. 

 

Datum: ….……………………………………………………………………………………………………  
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Jaarverslag Technische Commissie 2017-2018 

 

De commissie heeft tweemaal vergaderd, de leden zijn: Jaap Denkers, Arnold van Dijk en 

Rob van Elst. 

De meeste agendapunten waren van technische aard als: de werking van het 

rekenprogramma en het updaten hiervan, het aantal lijnen per speelavond, 

arbitragezaken, indeling van de tafels, opzetten van de drives, hanteren van de 

spelregels, uitbreiding van wedstrijdleiders en arbiters, hoffelijkheid ten aanzien van je 

partner en tegenstanders, alsmede begeleiding van nieuwe leden en wat verder ter tafel 

kwam. 

De belangrijkste besluiten waren:  

• Het invoeren van de nieuwe spelregels, als uitleg per avond en invoering per 1 

januari 2018 

• Het invoeren van 3 lijnen op de donderdag. 

• Vervangen van de batterijen in de bridgemates, schoonmaken en vervangen van 

het spelmateriaal. 

• Aanschaf nieuwe bridgemates juni 2018. 

• Zoeken naar nieuwe locaties. Hoe groot moet de ruimten zijn, het licht en is er 

geluid, toegankelijkheid en comfort. 

• Gaan wij verder met de schudmachine? Aantal verschoningen. 

• Opleiding nieuwe wedstrijdleiders. 

• Voorstel tot aanschaf van nieuw spelmateriaal in 2018-2019 i.v.m. 2 locaties. 

Aanvraag bij het Fonds voor donatie. 

• Opzetten van het wedstrijdrooster 2018-2019. 

• Opzet zomerbridge 2018. 

 

Het is ons gelukt Ben Giffard te strikken als wedstrijdleider voor de maandag, Ben 

heeft zich met hulp van Jaap en Rob het rekenprogramma eigen gemaakt. Alle 

andere zaken zijn weer opgefrist want enkele jaren geleden heeft Ben al het 

diploma Wedstrijdleider B behaald, ook Ria Lips en Aad van Velzen hebben dit jaar 

met goed gevolg de basiscursus afgelegd. Aad gaat ons helpen bij de zomerbridge 

en Ria overweegt om wedstrijdleider te worden, een positief bericht dus. 

 

 

Onze dank gaat uit naar: Ina Dallinga, Auke van Leeuwen, Co Bunt, Wim van 

Eersel, Jo Staal, Marianne Janssen, Rob de Raad en Dinie Broere die op de 

maandag en/of donderdag de zaal speelklaar maken. 

 

Jaap Denkers, Arnold van Dijk, Ben Giffard die op de maandag en/of donderdag 

de wedstrijdleiding op zich namen en dank ook aan alle leden die het geduld 

hadden te wachten als het rekenprogramma moest worden aangepast omdat 

leden gewoon niet kwamen of zich niet hadden afgemeld, jammer maar het 

gebeurt. 

 

Zeker niet op de laatste plaats onze speciale dank aan Ruut en Ank Veldink die 

het hele jaar de schudmachine hebben bediend om die 

- leuke, gezellige, speciale, gemene, lachwekkende, hartverscheurende, krijg 

geen kaart - spelverdelingen te schudden. In totaal waren dat 2001.216 kaarten, 

dat kwam mede doordat wij veel bitterballen eten en dat de kaarten over de tafels 
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schuren. Daardoor heeft de schudmachine het wat moeilijk met het lezen van de 

kaarten waardoor een spel er soms wel 3 of 4 keer doorheen moet om de juiste 

verdeling te krijgen. Daarom is besloten om tijdens de zomerbridge 2018 de 

kaarten met hand te wassen en komen er nu 3 maal per speelseizoen nieuwe 

kaarten. 

 

Dit jaar met Ruitenboer meegedaan op zich best leuk, maar naar ons idee toch 

iets te weinig leden die dan ook willen doorstromen naar de halve finale en daarna 

de finale in Utrecht. Wij adviseren het bestuur hiermee te stoppen. Ook het 4-

tallen komt niet echt van de grond wellicht mede omdat het spelen hiervan te 

weinig bekendheid heeft. Graag zouden wij zien dat er een aantal teams mee 

willen spelen met het 4-tallen district toernooi. Ria zal hier een pleidooi voor 

houden. 

 

Felicitaties aan de clubkampioenen, op de maandag zijn dat Ben Dolphijn en Koos 

Ouwerkerk en voor de donderdag Peter van der Stap en Wim Boer. 

 

Felicitaties ook aan de slemkampioenen, dat zijn dezelfde als de clubkampioenen, 

met uw toestemming dan maar de nummers 2. Voor de maandag Ina Dallinga en 

Albert Weemering en voor de donderdag Hanneke Hooghuis en Dinie Broere. 

 

Als laatste laten wij jullie weten dat wij hierbij een voorstel doen om te komen tot 

een betere begeleiding van onze nieuwe leden. Piet geeft met veel enthousiasme 

en inzet een beginnerscursus, vervolgens komen deze nieuwe leden bij ons spelen 

en worden ze min of meer in het diepe gegooid. Wij zijn van mening dat dit niet 

kan. Nieuwe leden moet je begeleiden wil je ze vasthouden. Menskracht hiervoor 

hebben wij niet, dus vragen wij aan de leden die spelen in de A en/of B-lijn, zet je 

één avond hiervoor in, hoe? Dat gaan wij je vertellen als je je aanmeldt hiervoor. 

Natuurlijk kan je dan op die avond geen competitie spelen en juist daarom willen 

wij een voorstel doen aan de ALV, jullie dus. 

Mogen wij op je rekenen om dit voorstel te steunen? Zie voorstel: “aanpassing 

wedstrijdreglement” op de agenda.  

 

Wij wensen jullie een mooie vakantie en graag tot ziens op de zomerbridge, de 

start van de competitie of op de ALV op maandag 10 september. 

 

Namens de commissie,  

Rob van Elst 
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Wijzigingsvoorstel competitiereglement.  

Te behandelen op de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Bridge Vereniging Maassluis 

op maandag 10 september 2018. 

 

Voorstel tot aanvulling van het competitiereglement van de ABVM onder B: invallen en verzuimen. 

Het betreft: artikel; 8b 

 “ Indien een paar uitkomt bij het districtsviertallen of een wedstrijd waarbij het paar de vereniging 

vertegenwoordigt (ter beoordeling van het bestuur)en daardoor verhinderd is een 

competitiewedstrijd te spelen, krijgt zijn eigen gemiddelde met een minimum van 52,5% en zo verder 

tot einde artikel 8b”. 

Aanvullen met:  of één avond in één competitie beginnende bridgers die lid zijn van de ABVM 

begeleidt op een speelavond. 

Toelichting 

Het bestuur streeft naar het behoud van nieuwe leden die na het volgen van een beginnerscursus lid 

willen worden van de ABVM en zoekt leden die deze beginners willen begeleiden en daartoe in staat 

zijn, gezien hun spel en speelervaring. Met dien verstande dat deze regeling geldt voor één 

verzuimavond per competitie. 

Om leden die willen begeleiden tegemoet te komen die daardoor niet zelf die avond in hun competitie 

kunnen spelen stelt het bestuur voor artikel 8b aan te vullen met genoemde zin. 

Advies technische commissie: voorstel overnemen. 
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Clubkampioenen en slemkampioenen 

Clubkampioenen maandag 2017-2018          

  Ri R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Plaats 

Koos Ouwerkerk en Ben Dolphijn x 1 2 2 1 2 8 1 

Hans Leijendekkers en Rob van Elst 1 3 3 1 x 1 9 2 

Koos van Aken en Hannie Satijn 5 2 1 7 5 x 20 3 

Jolly Ouwersloot en Riet van Santen x 6 4 5 2 6 23 4 

Marja van Duin en Ineke Schenk 2 15 x 3 8 3 31 5 

Ingrid van Dijk en Roelie Kok 6 7 x 6 6 5 30 6 

Wil van Elst en Ann Leijendekkers 8 4 x 8 9 7 36 7 

Riet v.d. Doel en Gijs Jongh 10 9 5 4 x 11 39 8 

Ina Dallinga en Albert Weemering 4 5 11 11 11 x 42 9 

Jaap Denkers en Ank de Klerk 13 11 6 16 x 4 50 10 

Jo Giessen en Jeannine van Rest 14 18 8 12 3 x 55 11 

Ria Lips en An Sijstermans 9 12 10 14 x 15 60 12 

Co Bunt en Wim van Eersel 20 13 7 10 13 x 63 13 

Janny van Manen en Connie van Manen x 22 19 9 7 8 65 14 

Marianne de Blieck en Toon Landsbergen 11 14 x 13 17 10 65 14 

Marianne Janssen en Jo Staal 19 8 14 18 14 x 73 16 

Cocka Booster en Dorit Quist 21 10 13 15 22 x 81 17 

Nel v.d. Meent en Ross Jansen x 21 16 19 15 23 94 18 

José de Bont en Nel Rijnsburger 27 x 23 23 20 13 106 19 

Ank en Ruut Veldink 23 20 17 21 26 x 107 20 

Janneke en Cees Los x 19 15 35 23 16 108 21 

Sari Lievaart en Wil v. Salm 31 30 x 20 16 26 123 22 

Susan Vraken en Margot Persson 16 26 26 26 30 x 124 23 

Leny Catsburg en Eric Druppel x 23 21 24 27 29 124 23 

Marjan Heesbeen en Loek Vis 29 x 34 22 24 18 127 25 

Annet Jochems en Riet Mahieu 24 24 25 28 x 30 131 26 

Marja Roelands en Hilda Nakken 15 31 x 31 32 25 134 27 

Dick Mostert en Nils Persson en Ed Sijstermans 33 32 x 34 21 20 140 28 

Heddy Laming en Riekje Reinders x 29 27 29 34 21 140 28 

Toos Renzen en Rick de Groot 30 x 22 30 35 24 141 30 

Piet Vijverberg en Stanny Vijverberg 32 25 32 x 33 28 150 31 

Leny Wesenhagen en Jeannette Bouwman 36 37 24 25 29 x 151 32 

Maria Giezen en Nora Zaal 34 28 29 33 31 x 155 33 

Gerbrand en Corry Mulder 41 33 27 28 31 x 160 34 

Carla van der Lubbe en Corine Spaans 35 36 31 x 38 36 176 35 

Annie Fortuin en Neels Kramer 28 32 40 36 45 x 181 36 

Hans Steenbergen en Arie Korbee 38 42 x 42 40 38 200 37 

Sonja van der Does en Lia Compier 39 x 45 38 39 39 200 37 

Marian en Frits van der Weijde 39 40 x 41 42 41 203 39 

Ank en Peter Tijl 41 x 41 43 44 40 209 40 

Marianne de Baan en Thea Langelaan 45 48 42 x 43 34 212 41 
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Rien en Tiny de Grunt 37 43 43 x 46 43 212 41 

Tilly in der Maur en Margriet Roodbol 42 x 47 44 41 42 216 43 

Rob de Raad en Zwaan Steenhuis x x 39 32 35 17 123   

Ben Giffard en Maria Molenaar x x x 17 10 14 41   

Max van Beek en Ben Giffard 7 17 30 x x x 54   

Auke van Leeuwen en Joop Munter 26 27 28 x x x 81   

Kitty Simons en Liesbeth Keijzer 44 44 48 x x x 136   

Tiny v. Dorth en Maria Molenaar 18 16 x x x x 34   

Jenny en Paul Spangenberg 43 49 x x x x 92   

                  

 

 

Clubkampioenen 2017/2018 donderdag         

 r  1 r 2 
r 
3 

r 
4 

r 
5 

r 
6 totaal Plaats 

Wim Boer & Peter vd Stap 2 1   x 3 1 1 8 1 

Anneke & Rien Boer 1 3 1   2 7 14 2 

Maianne & Aad Broeren 7 5   1 3 6 22 3 

Ben Dolphijn & Koos Ouwerkerk 5 2 4 7 5   x 23 4 

Rob van Elst & Arnold van Dijk 4 9 6   6 3 28 5 

Francien vd Sar & Franca Weeda & Ben Weltevreden 8 6 2 6   10 32 6 

Wil van Elst & Jolly Ouwersloot 3 4 8 16   2 33 7 

Marja van Duin & Jaap Denkers   x 8 5 4 7 11 35 8 

Jacqueline Kloos & Ton Verdoes 11   7 2 8 8 36 9 

Marianne & Hanswijk & Arno vd Heuvel 9 7 10 5   9 40 10 

Charles Janse & Jan Kloos   12 11 9 11 5 48 11 

Jeannine en Piet van Rest 6 15   20 9 4 54 12 

Aad van Velzen & Ben Gifard 12 14 17   13 12 68 13 

Koos van Aken & Dorit Quist 10 16 19 10 15   70 14 

Riet Doel & Gijs Jongh 15 19 11 12 18   75 15 

Joke & Ed Boon 14 21 16 22 4   x 77 16 

Isabelle & Edwin Kweldam 16 22 3 15 25   81 17 

Ina Dalinga & Auke van Leeuwen 22   21 13 14 13 83 18 

Ingrid van  Dijk & Jan Vissers   20 13 18 22 14 87 19 

Yvonne dl Combé & Ria Lips 18 10 14   29 20 91 20 

Lidia Boer & Peggy Vleeskens x 32 18 17 20 16 103 21 

Gerry van Beek & Miep Hoogenboom 37 25 20 14 16   x 112 22 

Gerry van Beek & Miep Hoogenboom 37 25 20 14 16   x 112 22 

Yvonne vd Kamp & Maria v Rijn 23 29 22 23   17 114 24 

Jo Giessen & An Leijendekkers 21 13 15 32 35   x 116 25 

Trudie Westdorp & Riet Roest &An Lensv 24 34   24 21 15 118 26 

Ank de Klerk & Maria Molenaar 20 18 31   24 26 119 27 

Janny van Manen & Dirk Marel 19 17 25 26 33   120 28 

Dinie Broere & Hanneke Hooghuis   28 29 21 17 32 127 29 
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Luc Klink & Toos v Strien   30 23 31 27 18 129 30 

Ludy &  Mike  Feuerberg 35 23 32   32 24 146 31 

Theo van Meggelen & Pieter Stamperius 38   38 28 26 19 149 32 

Marianne Blieck & Max van Beek 28 33 36 27 28   x 152 33 

Wil Munten & Jopie vd Wetering   40 30 29 30 28 157 34 

Ans & Herman Holtslag 29 31 27 34 39   x 160 35 

Wil Boer & Rien Klink 33   37 25 34 33 162 36 

Ed Sijstermans & Gerard Put   38 26 33 38 29 164 37 

Trudy v Rijn & Leny Wesenhagen   39 28 35 37 31 170 38 

Mariane Noord & Tinneke v B & Irene 32 37 33   41 37 180 39 

Ros Jansen & Annet Jochems 31   43 43 40 30 187 40 

Ida Noort & An Dekkers   44 44 40 36 42 206 41 

Annemarie vd Loon & Paul Huizinga 27 36   47 46 36 192 42 

Jan vd Meent & Cees d Winter 39 48 41 41   39 208 43 

Jo Staal & Rob de Raad 43 45 42   43 35 208 44 

Nel Morcus & Betty Verboon 44 42 39   44 40 209 45 

Jeannet van Oosten & Christa Stoop 46 43 40   42 43 214 46 

Ineke Verweij & Rob Verweij 45   45 46 47 41 224 47 

Nora Zaal & Maria Giezen 47 50 46   45 46 234 48 

Greet Bouter & Ada Veld huizen 49   49 45 50 45 238 49 

Elisabeth 't Hart & Henny Tempelaars   x 52 50 50 51 44 247 50 

Joke & Wim van Vliet x 26   x 36   x 34 96   

Jeanne vd Camp & Hanny Hansen x   x   x   x 49 47 96   

Aad Graftdijk & Joop Munter 26 35 47   x   x   x 108   

Mariane Blieck & Riet van Santen   x   x   x   x   x 23 23   

Margreet & Irene Dolphijn 30   x   x   x x   x 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Wedstrijdrooster 2018 – 2019 

Let op: maandagavond Koningshof, donderdagavond Brasserie 

 

maandagcompetitie Koningshof donderdagcompetitie Brasserie 

Competitie 1  Competitie 1  

27-08-2018 Paren 1-1 30-08-2018 Paren 1-1 

03-09-2018 Paren 2-1 06-09-2018 Paren 2-1 

10-09-2018 ALV+ openingsdrive 13-09-2018 Paren 3-1 

17-09-2018 Paren 3-1 20-09-2018 Paren 4-1 

24-09-2018 Paren 4-1 27-09-2018 Paren 5-1 

01-10-2018 Paren 5-1 04-10-2018 Paren 6-1 

08-10-2018 Paren 6-1   

Competitie 2  Competitie 2  

15-10-2018 Paren 1-2 11-10-2018 Paren 1-2 

22-10-2018 Paren 2-2 18-10-2018 Paren 2-2 

29-10-2018 Paren 3-2 25-10-2018 Paren 3-2 

05-11-2018 Paren 4-2 01-11-2018 Paren 4-2 

12-11-2018 Paren 5-2 08-11-2018 Paren 5-2 

19-11-2018 Paren 6-2 15-11-2018 Paren 6-2 

Competitie 3  Competitie 3  

26-11-2018 Paren 1-3 22-11-2018 Paren 1-3 

03-12-2018 Paren 2-3 29-11-2018 Paren 2-3 

10-12-2018 Paren 3-3 06-12-2018 Paren 3-3 

17-12-2018 Paren 4-3 13-12-2018 Paren 4-3 

24-12-2018 Kerst avond Geen bridge 20-12-2018 Kerstdrive 

31-12-2018 Oudejaarsdag Geen 
bridge 

27-12-2018 Geen bridge 

07-01-2019 Paren 5-3 03-01-2019 Nieuwjaarsdrive 

14-01-2019 Paren 6-3 10-01-2019 Paren 5-3 

Competitie 4  17-01-2019 Paren 6-3 

21-01-2019 Paren 1-4 Competitie 4  

28-01-2019 Paren 2-4 24-01-2019 Paren 1-4 

04-02-2019 Paren 3-4 31-01-2019 Paren 2-4 

11-02-2019 Paren 4-4 07-02-2019 Paren 3-4 

18-02-2019 Paren 5-4 14-02-2019 Paren 4-4 

25-02-2019 Paren 6-4 21-02-2019 Paren 5-4 

Competitie 5  28-02-2019 Paren 6-4 

04-03-2019 Paren 1-5 Competitie 5  

11-03-2019  Paren 2-5  07-03-2019 Paren 1-5 

18-03-2019 Paren 3-5 14-03-2019 Paren 2-5 

25-03-2019 Paren 4-5 21-03-2019 Paren 3-5 

01-04-2019 Paren 5-5 28-03-2019 Paren 4-5 

08-04-2019 Paren 6-5 04-04-2019 Paren 5-5 

Competitie 6  11-04-2019 Paren 6-5 

15-04-2019 Paren 1-6 Competitie 6  

22-04-2019 Pasen Geen bridge 18-04-2019 Paren 1-6 

29-04-2019 Paren 2-6 25-04-2019 Paren 2-6 

06-05-2019 Paren 3-6 02-05-2019 Paren 3-6 

13-05-2019 Paren 4-6 09-05-2019 Paren 4-6 

20-05-2019 Paren 5-6 16-05-2019 Paren 5-6 

27-05-2019 Slotdrive 23-05-2019 Paren 6-6 

  30-05-2019 Hemelvaartsdag 

  06-06-2019 Zomerbridge 
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Financieel overzicht ABVM 2017/2018 en begroting 2018/2019 

U ontvangt het financieel verslag en de begroting op een later moment. 

 

District 

Wij hebben het afgelopen seizoen ons in de regio al aardig laten zien als een club met 

sterke spelers.  

We hebben met één viertal meegedaan aan het Buskruit Viertallen Toernooi van het 

district Delft. Koos van Aken, Marianne de Blieck, Coka  Booster en Riet van der Doel 

hebben een sterk resultaat neergezet. Van de 34 viertallen zijn zij 13e geworden een zeer 

goede prestatie. 

Ook in de Westlandse clubkampioenschappen hebben wij onze concurrenten verbaasd, 

tweede plaats, 8 honderdste verschil met de eerste plaats. 

Ten slotte het Jubileumslotdrive van het district een 1e en 3e plaats. 

Naast onze inzet voor bridgecursussen en aandacht voor de beginnende bridger hebben 

wij ook aandacht om sterke spelers aan te trekken en dat zij zeker niet onze club 

verlaten. Hiervoor is het nodig ons nog meer te laten zien in het district. 

Op 30 september aanstaande is de eerste mogelijkheid, het Buskruit Viertallen Toernooi.  

Zou het niet mooi zijn als we daar met zeker 2 viertallen en misschien met 3 viertallen 

aan meedoen?  Ook de minder sterke spelers kunnen meedoen. Alleen al meerdere 

viertallen in deze wedstrijd trekt aandacht. Geef u op ook als u geen partner hebt.  

Lief en leed 

Zonder de dames van Lief en Leed zouden de zieken van onze club vergeten worden. Zij 

doen zeer bijzonder werk. Een Kaart, bloemetje, bezoek in ziekenhuis of thuis dat doet 

een zieke goed. Wij willen hiervoor bedanken; Marianne de Blieck, Riet Mahieu en Miep 

Hoogenboom, we konden altijd op jullie rekenen. 

Jubilarissen 

Het aantal leden dat langer dan 25 jaar op onze club speelt is 50. 

Auke van Leeuwen heeft afgelopen jaar deze mijlpaal bereikt. Bedankt voor jouw en jullie 

trouw aan de ABVM. 

Grote clubactie 

Afgelopen seizoen waren alle loten binnen 14 dagen verkocht. Dit jaar rekenen wij weer 

op jullie enthousiasme. Het spekt onze kas en je weet nooit -met heel veel geluk- zijn er 

leuke prijzen te winnen. 

Ria Lips 
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Jaarverslag Evenementencommissie seizoen 2017-2018 

De Evenementencommissie bestaat uit de volgende leden: Cees Los, Piet van Rest en 

Gerbrand Mulder (voorzitter). 

De eerste activiteit was het organiseren van de openingsdrive op 24 augustus 2017 na 

afloop van de Algemene Ledenvergadering en het zorgen voor prijzen voor jubilarissen 

en de diverse bridgekampioenen van het vorige seizoen. Aan de drive deden 37 paren 

mee. 

Op de competitieavonden rond Sinterklaas zorgde de EC voor kruidnootjes op de tafels. 

De Kerstdrive vond plaats op 21 december met 53 deelnemende paren. Het was een 

gezellige drive waarbij tijdens het bridgen diverse keren met lekkere hapjes werd 

rondgegaan. Na afloop ontvingen alle deelnemers een cyclaam als prijs.  

Op 4 januari stond de Nieuwjaarsdrive op het programma. De 34 deelnemende paren 

hadden een flinke hoeveelheid overgebleven lekkernijen van de voorgaande feestdagen 

meegenomen. Na afloop van de zeer geslaagde drive werden was er voor iedereen een 

prijs in de vorm van een mooie amaryllis. 

Op 26 februari als opvolger van Bridgen met de Buren stond een viertallenwedstrijd op 

het programma. Bij gebrek aan belangstelling werd er een Krokusdrive georganiseerd 

met 27 paren. Naast te winnen prijzen werd iedereen getrakteerd op diverse warme 

snacks. 

Op de speeldagen op de maandag en donderdag voor Pasen kon men tijdens het bridgen 

volop chocolade paaseitjes eten.  

Voor de tweede keer organiseerde de ABVM tijdens de megaweek van de 

voetbalvereniging MSV’71 een bridgedrive in de feesttent. Er deden 16 paren mee en 

door de sponsoren van MSV’71 waren mooie prijzen beschikbaar gesteld. Het evenement 

vond gelijktijdig plaats met een klaverjasdrive en er werd veel gepraat en de muziek 

stond aan en dat was voor sommigen toch even wennen. 

Op donderdag 27 april werd de Koningsdrive georganiseerd. Voorafgaand aan de drive 

kon men ook deelnemen aan het Koningsmaal voor € 17,50. Dertig personen maakten 

hiervan gebruik en kregen een aantal warme snacks, twee consumptiebonnen en een 

voortreffelijk warm en koud buffet aangeboden. Aan de Koningsdrive deden 39 paren 

mee waarvan velen in een oranje outfit. Ook hier ontbraken de warme hapjes niet en 

waren er ook prijzen te verdienen. 

Op 31 mei werd het bridgeseizoen afgesloten met de slotdrive met 34 paren. De prijzen 

bestonden uit Maassluise schokkers, een nieuw op de markt gebracht historisch koekje. 

Naast de clubevenementen heeft de Evenementencommissie samen met Wil en Rob van 

Elst op vier winterbridge-zondagen (26 november, 17 december, 28 januari en 25 

februari) in het clubhuis van Be Quick georganiseerd. Deze bridgezondagen stonden ook 

open voor buitenstaanders, maar bij de inschrijving hadden ABVM-leden gedurende een 

paar weken voorrang zoals door de ALV op 24 augustus 2017 was gevraagd. Tijdens 

deze zondagen koken Wil en Rob voor ons en krijgt men behalve een serieuze 

bridgedrive hapjes en drankjes en na afloop een complete uit diverse gerechten 

bestaande warme maaltijd aangeboden. Ook zijn er prijzen beschikbaar. Geen wonder 

dat net als in voorgaande jaren deze dagen binnen de kortste keren volgeboekt waren. 

Ook de zomerbridge 2017 zit formeel in het pakket van de EC qua financiën en prijzen, 

maar de organisatie en wedstrijdleiding wordt grotendeels door anderen uitgevoerd.    

Gerbrand Mulder  
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Nieuwe en vertrekkende leden, seizoen 2017-2018 

Welkom aan de nieuwe leden: 

Lia Compier 

Rob Verweij 

Ineke Verweij 

Opgezegd als lid: 

Ingrid Knopper 

Dick Mostert 

Paul Spangenberg 

Jenny Spangenberg 

Kitty Simons 

Liesbeth Keijzer 

Elly Cappendijk 

Zwaan Steenhuis 

Miep Hoogenboom 

Gery van Beek 

Max van Beek 

Dirk van der Marel 

Joop Munter 

Riekje Reinders 

Ton Satijn 

Trudy Wesdorp 

Loek Vis 

Marjan Heesbeen 

Henny Tempelaars 

Ada Veldhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 


