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Bestuursverslag seizoen 2019-2020 
 
Algemeen 
Verenigingsjaar 2019-2020 is als gevolg van COVID-19 ‘als een nachtkaars uitgedoofd’. Door 
de lockdown hebben we na donderdag 12 maart helaas niet meer kunnen spelen en onze 
interne competities niet kunnen afronden. We zijn geëindigd zonder club- en lijnkampioenen 
en zonder Fiets-Bridge Drive. Natuurlijk hadden we de hoop dat deze maatregelen niet lang 
zouden duren, maar dat liep anders … Uiteindelijk hebben we pas op 1 september het 
bridgen in de zaal op dinsdagavond weer kleinschalig kunnen hervatten. Dit was niet van 
lange duur: door oplopende besmettingsaantallen en aangescherpte maatregelen die 
daarop volgden, hebben eind september weer moeten sluiten. 
Wat we wel hebben kunnen doen, betrof het organiseren van online clubsessies op 
dinsdagavond en donderdagavond via StepBridge. Hier zijn we op 21 april mee gestart en we 
waren daarmee bij de eerste groep van deelnemende verenigingen in Nederland. Online 
bridge is echter niet iets wat iedereen aanspreekt: op dinsdagavond ligt het aantal 
deelnemende paren meestal tussen 24 en 36, op donderdag zo’n 10 paren (meer paren zijn 
welkom!).  
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in verenigingsjaar 2019-2020 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 beheerd door Ab van Marrewijk met hulp van Joke. 
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal bij aanvang van verenigingsjaar 2019-2020 bedroeg 226 leden, waarvan er 
172 waren geregistreerd voor de dinsdagavondcompetitie en 81 voor de donderdag, 38 
leden namen deel aan beide competities, 2 leden waren ‘slapend’ lid. Aan het einde van het 
verenigingsjaar bedroeg het ledenaantal 240. Er zijn 20 leden weggegaan, en 34 bijgekomen. 
Daarmee heeft het ledenaantal het hoogste aantal bereikt sinds de oprichting van de 
vereniging. Als gevolg van opzeggingen, mede in verband met Corona, is het aantal 
inmiddels gedaald naar 196 (111 dames, 85 heren). Ons oudste lid is 90, de jongste is 31 jaar 
oud.  
Van de leden die hebben opgezegd zijn er wel 3 steunlid en 15 begunstiger geworden. Wij 
danken hen hiervoor hartelijk! 
Wij hopen uiteraard dat het ledenaantal weer zal stijgen zodra we het bridgen in de zaal 
weer kunnen hervatten en hopelijk ook weer nieuwe cursussen kunnen starten. 
 
Interne competitie 
Hoewel we de interne competities afgelopen verenigingsjaar niet volledig hebben kunnen 
uitspelen, zijn we Christy en Kees zeer erkentelijk voor het bijhouden van standen, 
tussentijdse promotie/degradatie en het wekelijks verzorgen van de lijnindeling op 
dinsdagavond en donderdagmiddag.  



De wedstrijdleiding tijdens de StepBridge-sessies wordt gedaan door Kees Arkesteijn, Koos 
van Mierlo, Marcel van der Gaag en Marc Groenewegen. In de zomermaanden heeft ook 
Hester Groenendijk de wedstrijdleiding een aantal malen verzorgd. Allen dank hiervoor! 
  
Externe competitie 
Afgelopen verenigingsjaar heeft 1 team deelgenomen aan de externe viertallencompetitie 
van district Delft. Ons team is zeer verdienstelijk 3e geworden in de 1e klasse. Een mooie 
prestatie! 
Er hebben geen spelers van onze vereniging meegedaan aan de open paren-competitie of 
het herfst- en lentebridge van het district. 
 
Financiën 
Verenigingsjaar 2019-2020 is wederom afgesloten met een positief financieel resultaat; zie 
voor de balans en de resultatenrekening, opgesteld door de penningmeester, de 
bijgevoegde stukken.  
Wat ik hier nog wil vermelden, is dat wij de Tafeltennisvereniging dankbaar zijn voor de 
reductie op de huur van de zaal in verband met Corona. 
 
Tot slot 
We hopen onze leden snel weer in goede gezondheid in de zaal te kunnen ontmoeten! 
Tot die tijd wensen wij ieder veel geluk en gezondheid! 


