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Bestuursverslag seizoen 2016-2017 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in verenigingsjaar 2016-2017 ongewijzigd gebleven en bestaat uit 5 
personen. ‘Lief & Leed’ is afgelopen jaar weer verzorgd door Lidwien Luiten voor de dinsdagavond en 
Mies de Vette voor de donderdag. Het bestuur is Lidwien en Mies zeer erkentelijk voor de belangrijke 
taak die hiermee binnen de vereniging wordt vervuld. Het materiaal is verzorgd door Cees van Geest, 
met de hulp van Ria. Cees stopt met zijn taak van materiaalcommissaris. Wij zijn Cees en Ria dankbaar 
voor hun inzet en zijn blij dat Ab van Marrewijk deze taak weer op zich wil nemen. 
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal bij aanvang van verenigingsjaar 2016-2017 bedroeg 233 leden, waarvan er 185 waren 
geregistreerd voor de dinsdagavond-competitie en 182 voor de donderdag. 37 leden waren 
ingeschreven voor beide competities. 2 leden namen waren ‘slapend’ lid. Bij aanvang van het nieuwe 
verenigingsjaar bedroeg het ledenaantal 227, waarvan 174 dinsdagavond-leden en 89 
donderdagmiddag. Met 38 leden ingeschreven voor beide competities. Er zijn 21 leden weggegaan, en 
15 bijkomen. Daarmee is het ledenaantal redelijk op peil gebleven. En hopelijk levert de woensdag 
gestarte beginnerscursus met 17 deelnemers op termijn nog nieuwe leden op. 
 
Activiteiten 
Op 28 mei hebben voor de zeventiende keer onze fiets-bridge-drive georganiseerd. Door de bijdragen 
van velen - en in het bijzonder van Leny – is dit evenement weer een groot succes geworden. Deze 
editie is gewonnen door Jeannette Holtkamp & Lida v.d. Beek-Holtkamp, die met 66,25% het hoogste 
percentage van de 6 lijnen hadden. 
 
Interne competitie 
Door het nauwgezet bijhouden van standen, tussentijdse promotie/degradatie en het wekelijks 
verzorgen van de lijnindeling is dankzij Christy de dinsdag-avond competitie prima verlopen. Voor de 
donderdagmiddag gaat onze dank hiervoor uit naar Cas. 
  
Externe competitie 
Afgelopen verenigingsjaar heeft 1 team deelgenomen aan de externe viertallen-competitie van district 
Delft. Dit team heeft in de poule A van de 1e klasse gespeeld en is 6e van de 10 deelnemende teams 
geworden. Gezien het niveau een mooie prestatie. Dit jaar speelt ons viertal opnieuw in de 1e klasse. 
Leny Arkesteijn & Christy Hout en René den Hollander met partner hebben herfstbridge gespeeld. Elly 
Legerstee en partner gemengde paren. Jeffrey Bakker & Lars Cornax 1ste klasse buttler gespeeld. Aan de 
open paren competitie is deelgenomen door Monique & John Bieger en Anneke Govers & Christy Hout. 
Tot slot hebben René den Hollander & partner meegedaan aan het lentebridge van district Delft. 
 
Ook langs deze weg willen wij de competities van het district aanbevelen. Deze zijn goed georganiseerd 
en primair op gezelligheid gericht.   
 
Financiën 
Verenigingsjaar 2016-2017 is wederom afgesloten met een positief financieel resultaat. De 
penningmeester zal de balans en de resultatenrekening straks toelichten en daarnaast de begroting 
voor dit jaar aan u voorleggen. 


