
Crisis Creativiteit  Nr. 146                  10 januari 2022 
 

 
Link naar de eerder verschenen Bridge Trainingen, CC’s en ACC’s  

én naar de Corona Plus Schema’s: 
 

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8 

 
 

Inhoud 
2   21% boete voor bridge, met eerste antwoord Belastingdienst en KvK 

4   Uitnodiging voor de functie van Bridge Service Belastingcontactpersoon 
5   Werving van nieuwe clubbridgers van levensbelang voor bridge! 
 

 

 

Ontvangen reactie op reactie op de boosterprik 

 

Geheel terecht kreeg ik veel vragen, maar vooral adviezen om het woord 
groter te veranderen in kleiner!  

 
Hieronder nog een keer de ontvangen vraag met mijn – gecorrigeerde – 

reactie: 

Rob, 
 

hoe veilig kunnen we ons nu voelen na de evt boosterprik??? 
Zie prinses Beatrix, ze heeft de boosterprik gehad!!! 

 
Rob: 

Ik vind cijfers concreter dan de meeste verhalen. 

Op de IC is 32% van de patiënten wel, en 68% niet gevaccineerd. 
 

Als 32% van de bevolking is geprikt, en 68% niet, zou dat betekenen 
dat vaccinatie geen enkele bescherming biedt. 

 
Maar het aantal niet-gevaccineerden is slechts 12%. En ondanks dat 

deze groep ruim zeven keer kleiner is dan het aantal gevaccineerden, 
bezet deze groep twee keer zoveel IC-bedden. 

 
Dan kan ik maar één conclusie trekken: een vaccinatie sluit 

besmetting niet uit, maar verkleint die wel. En áls je wordt besmet, is 
het risico van ernstige ziekteverschijnselen beduidend 

kleiner dan zonder vaccinatie.  

 

  

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8
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Met ingang van 1 januari 2022: 21% boete voor bridge 
 
Helaas schijnt het in conditie van onze gewrichten belangrijker te zijn dan het 

scherp houden van onze geest. Een uiterst vervelende miskleun van de politiek. 
Ook onbegrijpelijk, omdat bij elke persconferentie over de coronaregels juist de 

overheid ons met klem vraagt ons gezonde verstand te blijven gebruiken… 
 

Maar wat betekent deze boete voor de gewone bridgeclub? Op zich klinkt de 
vrijstellingsgrens voor bridgeclubs met een ‘inkomen’ van onder de € 20.000,- voor 

de kleinere clubs geruststellend.  
 

Voor clubs die royaal boven die grens zitten lijkt het vonnis geveld. Alhoewel er een 
nooduitgang lijkt te zijn voor clubs die niet zijn ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. 
 

Maar hoe ga je als club ermee om als de club zónder de (in de contributie 

doorberekende) verschuldigde afdracht aan de NBB, nét boven de grens  van 
€ 20.000,- komt?  

 
Of als de club op meer dan één dagdeel speelt, daarmee de € 20.000,- grens 

overstijgt, maar bij splitsing per dagdeel beide clubs daaronder blijven?  
 

Ik nam contact op met de Belastingdienst en met de Kamer van Koophandel. Ik 
geef eerst drie ontvangen reacties, dan een verslag van mijn gesprekken met beide 

instellingen, de tekst van mijn mail aan de afdeling MKB van de Belastingdienst en 
een oproep… 

 
Ontvangen reacties 

 

Dag Roberto, 

 
Volgens mij is het duidelijk waarom denksporten geen sporten zijn als je 

het volgende artikel uit NRC leest: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/04/hersenletsel-heeft-nu-de-volle-

aandacht-in-de-sport-a4075674. 
Kennelijk moet je bij sporten hersenschade kunnen oplopen, terwijl je met 

bridgen dementie op afstand zou kunnen houden. Dat kan natuurlijk niet, 
dus gewoon BTW betalen. O ja, die plaatjes op speelkaarten zijn zo 

afgezaagd en saai, nog erger dan de Nachtwacht op een koektrommel, dat 
je het met goed fatsoen ook geen cultuur kan noemen. 

 

Joost 

 
 

 
 

  

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/04/hersenletsel-heeft-nu-de-volle-aandacht-in-de-sport-a4075674
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/04/hersenletsel-heeft-nu-de-volle-aandacht-in-de-sport-a4075674
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Beste Rob,  
 

Ik ontving van mijn bridgeclub ook bericht over de 21% btw.  
Daarin werd gemeld dat de btw heffing van toepassing was bij een 

verenigingsomzet vanaf € 20.000,-. 
 

Veel clubs zullen daaronder blijven, hebben wellicht wel het meerwerk voor 
de administratie maar niet de meerkosten.  

 
Kees  

 
 

Rob, 
 

Wil je de hieronder staande uitspraak verifiëren?  
Als dat waar is zullen alle verenigingen die onderdeel zijn van een niet-BTW 

plichtige organisatie geen BTW verplichting hebben. 

 
Verenigingen (zowel bij de NBB aangesloten als de niet-aangesloten 

verenigingen) die de denksport beoefenen zijn per 1 jan 2022 BTW-
plichtig. 

 
Dit betekent dat clubs die juridisch geen vereniging zijn (ze zijn 

immers niet ingeschreven bij de KvK) geen BTW-plicht hebben per 
1 jan 2022. 

 
Henk 

 

Rob: 
Leuke uitspraak, zeker de moeite van een onderzoek waard. Dus pakte 

ik de telefoon en belde de Belastingdienst. Mijn eerste gesprekspartner 
vond het een interessante vraag, en verbond mij door naar Kim. 

 

 

Kim: BTW is inderdaad verschuldigd als je bent ingeschreven bij de 
KvK. 

 
Rob: Fijn om te weten, dan schrijven we ons niet in bij de KvK! 

 
Kim: Wacht even, het is mogelijk dat je als club verplicht bent om je te 

laten inschrijven; de KvK weet of dat verplicht is. Als inschrijving 
bij de KvK niet verplicht is, kún je de club zonder KvK-inschrijving 

bij de Belastingdienst aanmelden met het formulier ‘Startende 
onderneming’.  

 
Rob: Fijn dat die mogelijkheid er is. Maar waarom zou ik – als reeds 

dertig jaar bestaande bridgeclub – deze valsheid in geschrifte 
plegen om 21% BTW te mogen betalen over de ontvangen 

contributies? Ik bel wel even met de KvK. 
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  Dus bedankte ik Kim en belde naar de KvK (Kamer van Koophandel). 
 

KvK: Als een club niet is opgericht bij notariële akte, is inschrijving bij 
de KvK inderdaad niet verplicht.  

 
  Rob: Klinkt aangenaam, dan kiezen we niet voor inschrijving. 

 
  KvK: Maar… ook zonder KvK-inschrijving, kan de Belastingdienst 

(achteraf) oordelen dat je als club te veel inkomsten hebt, 
bijvoorbeeld met onder andere kantine-inkomsten. 

 
En wat ik al vreesde toen ik aan deze belactie begon: daarmee zijn we 

weer terug bij af .  

 
Ter voorkoming van ellende achteraf voor de bridgeclubs, vroeg ik al in 

mijn gesprek met Kim het emailadres van de afdeling MKB van de 
Belastingdienst. Om aan die jongens drie aannames voor te leggen . 

Voordeel is dat ik hun antwoord dan zwart op wit heb . 
 

Mijn mailbericht aan Belastingdienst, afdeling MKB (Midden en Klein Bedrijf): 

 

Goedemiddag, geachte mevrouw/mijnheer van de Belastingdienst 
MKB, 

 
Zoals u waarschijnlijk nog beter weet dan ik, moeten bridgers vanaf 

1 januari dit jaar 21% BTW/boete betalen voor het in conditie houden 
van hun denkvermogen. Schrik niet: over de (on)zin van dat besluit 

zal ik geen vraag stellen… 
 

Omdat ik een digitale nieuwsbrief voor bridgers verzorg, en veel 
vragen krijg over deze belasting, wil ik graag duidelijkheid over drie 

situaties.  

 
Situatie 1 

Wij zijn een bridgeclub die al 30 jaar bestaat. We ontvangen per 
kalenderjaar meer dan 20.000,- aan contributie. We zijn niet 

opgericht bij notariële akte en ook niet ingeschreven bij de KvK. 
 

Conclusie: 
Omdat we niet zijn ingeschreven bij de KvK zijn we niet 

belastingplichtig. 
 

Situatie 2 
Wij zijn een bridgeclub die eveneens al jaren bestaat én is 

ingeschreven bij de KvK. We spelen op drie verschillende 
dagdelen: maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond. We 

ontvangen per kalenderjaar ruim € 30.000,- en zijn daardoor 

met ingang van 1 januari 2022 de klos. 
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Maar… we spitsen onszelf in drie clubs, waardoor de inkomsten 
van elke club ruim onder de € 20.000,- blijft. 

 
Conclusie: de drie clubs vallen niet onder de BTW-heffing. 

 
Situatie 3 

Wij zijn een bridgeclub die volgens de nieuwe richtlijn BTW moet 
afdragen over de te ontvangen contributie. 

 
Conclusie: Dat betekent dat we onze contributie (ad € 100,- 

per clublid) moeten verhogen naar (€ 121,-) per jaar, én dat we 

die mogen verrekenen met alle betaalde BTW van alle 
rekeningen én van de contributieafdracht aan de Nederlandse 

Bridge Bond.  
 

Veel plezier bij het samenstellen van de antwoorden en hartelijke 
groet, 

 
 

Rob Stravers 
Amsterdam 

Bridgejournalist 

 
Het spreekt vanzelf dat ik in de volgende CC het antwoord meegeef. 

 
 

 
Uitnodiging voor de functie van: Bridge Service Belastingcontactpersoon 

 

Ik verwacht meer vragen over deze ‘bridgeboete’. 

 

Ondanks dat ik dit uitzoekwerk bijzonder leuk vind, ontbreekt mij de tijd 
(en kennis) om dat goed te kunnen doen. Heb je enige fiscale kennis en 

vind je het leuk om geheel gratis en voor niets toekomstige (BTW)vragen 
van clubs – zo nodig na overleg met de belastingdienst – te beantwoorden?  

Mail dan naar rob.stravers128@gmail.com 
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Werving van nieuwe clubbridgers van levensbelang voor bridge! 
 

Met deze waarheid meldde de NBB aan de bridgeclubbesturen de 
clubbridgedrempel te verlagen.  

 
Onder de titel: De bond doet met je mee, biedt de Bridgebond ondersteuning aan 

de clubs die leden willen werven met een bridgecursus.  
Die ondersteuning bestaat uit: 

- Een cursistenlidmaatschap, inclusief BTW, van € 17,50 voor twaalf maanden, 
met alle voordelen die gewone NBB-leden ook hebben, zoals korting in de 

Bridge- en boekenshop en ontvangst van het magazine ‘Bridge’. Eén nadeel: 
bij eerder stoppen vindt geen restitutie plaats. 

- Promotiemateriaal op maat. Posters, flyers en persberichten worden voorzien 
van het clublogo en alle informatie over de te geven cursus.  

Voorwaarde: deze extra ondersteuning wordt alleen gegeven als de club 
kiest voor de cursus  ‘Start met Bridge’. 

- Weet je als club nog niet precies hoe je leden het beste kunt werven, dan 

denkt de afdeling ‘Sportparticipatie’ graag met de club mee. 
 

Maar… zet de NBB met het aangekondigde pakket inderdaad de deur naar de 
bridgeclub (wagen)wijd open? 

 
Ik weet niet voor welke doelgroep, met welk doel en met welke 

richtlijnen/voorwaarden de NBB tot dit aanbod kwam.  
 

Overigens kan ik mij maar één doel voorstellen: bevorderen van het bridgespel in 
de ruimste zin van het woord. Dat is de tekst van artikel 3.1 van de NBB statuten 

en ook precies het doel dat ik al haast 20 jaar met mijn ‘Bridge Service’ nastreef. 
 

Het grote verschil tussen de NBB en Bridge Service is, dat ik bridge écht 
probeer te bevorderen in de ruimste zin van het woord. Dus zonder het 

financieel onderhoud van een Denksportcentrum en (daardoor) zonder 

tweedeling tussen wel en niet bij de NBB aangesloten bridgers. 
 

Stel nu even dat de NBB mij had gevraagd om een ondersteunend pakket 
samen te stellen. 

Dan zou ik mij allereerst verdiepen in de vreselijk hoge muur die nog-niet-
bridgers moeten beklimmen voordat zij echt onbevangen kunnen genieten 

aan een clubbridgetafel. 
 

Daarbij denk ik met name aan: 
- Het beeld dat bridge een vreselijk ingewikkeld spel is, vooral na een 

gevolgde chaotisch opgezette cursuspoging; 
- Bridge alleen wordt gespeeld door ouwe mensen; 

- Bridge daarom ook wel een spel moet zijn voor ouwe mensen; 
- Bridge heel serieus wordt gespeeld, dus vooral in stilte en zonder gelach; 

- Bridge het slechtste in de mens naar boven kan halen, zelfs de meest 

romantische echtelieden kunnen elkaar met bridgekaarten in handen 
opeens naar het leven staan. 
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En dan heb ik het nog niet over de nukkige wijze waarop veel clubspelers 

omgaan met net begonnen bridgers. Denk alleen al aan de spelers die de 
beginners tot snelheid manen om dat een niet gespeeld spel hen een top kan 

kosten… 
 

Wat veel bridgers zich ook niet realiseren is dat bridge spelen op een club 
anno 2022 veel complexer is dan in de tijd dat ik het leerde (1963). Stayman, 

azenvragen en de 2-opening met zeer sterke handen waren in ‘63 de enige 

‘conventionele’ biedingen. Alerteren bestond toen nog niet. We weten hoe 

lastig correct alerteren al is voor de gevestigde orde. 
 

Met andere woorden: we zullen allereerst die muur moeten slechten voordat een 
nog-niet-bridger durft aan te schuiven aan de ‘lestafel’. 

 
Dan werkt een te betalen jaarcontributie, dat een beginner in ieder geval kwijt is 

als hij het clubbridge toch niet zo leuk vindt als is voorgespiegeld, averechts. Het 

tegenovergestelde geeft veel meer vertrouwen: Je betaalt voor het 1e jaar € 17,50. 
Vind je het binnen een halfjaar toch niet leuk genoeg om door te gaan, dan krijg je 

dat volle bedrag terug! 
 

De hoge muur maakt het aanmelden voor een cursus moeilijk voor een nog-niet-
bridger. Zet daarom de huiskamertafel van de honderdduizend NBB-leden in. Geef 

deze de richtlijnen waarmee ze hun omgeving op verantwoorde wijze kunnen 
besmetten. Daarbij denk ik met name aan een licht verteerbare volgorde van 

stappen waarmee ze ons spel opbouwen. 
 

1. Zonder bieden slagen maken zónder troef 
 

2. Zonder bieden slagen maken mét troef 
 

3. De kleurvolgorde en puntentelling, en dan – met alle kaarten open – de 

spelers laten vechten om het hoogste contract. En dat hoogste contract, met 
alleen de kaarten van dummy open, laten spelen. 

 
4. Laat de beginners bieden, maar zónder biedsysteem, dus louter op gevoel, en 

laat ze hun – louter op gevoel geboden – contract spelen. 
 

5. Als de beginners onderdeel 4 begrijpen, begin je pas met een biedsysteem. 
Het leuke is dat de beginners het biedsysteem dan meteen ervaren als een 

uiterst aangenaam hulpmiddel. Door hun hand een bepaalde puntenkracht 
toe te kennen, en met biedingen een afgesproken boodschap te vertellen, 

belanden ze ‘vanzelf’ in het beste contract!  
 

 Belangrijk is dat de ‘thuisdocenten’ zich tijdens deze vijf fasen vooral 
inhouden. Niet elke fout noemen of verbeteren. Laat de beginners na elk spel 

zelf proberen vast te stellen wat goed ging of nog beter kan. En let daarbij 

vooral op de speler(s) die zich daarbij stilhouden. Probeer de groep tijdens 
deze ontwikkeling bij elkaar te houden.  
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 Maak als NBB een aantrekkelijk ‘beginnerspakket’ dat bestaat uit zestien 

borden met spellen, een tafelblad en biedboxen. Met per les de 
spelverdelingen voor de eerste 5 fasen en een duidelijke uitleg van de vijf 

fasen en docentrichtlijnen.  
 

 Laat de docenten vrij in de keuze van hun (eventuele) lesboek, dring geen 

bepaalde cursus op. Geef liever een objectieve uitleg van de verschillende 
beginnerscursussen. Het is immers van het grootste belang dat de 

betreffende ‘docent’ zich daar het prettigst bij voelt. 
 

 Maak dat beginnerspakket flexibel: alleen de onderdelen bestellen en betalen 
die nodig zijn. 

 
 Kijk tegelijk ook even kritisch naar de verzendkosten van de Bridge- en 

boekenshop. Vooral bij kleine artikelen, ook boeken, kunnen die schrikbarend 
hoog zijn. 
 

 Zet – vooral in coronatijd – StepBridge in. Daarbij denk ik met name aan de 
zogenaamde Docentenkamer. 
 

 Ook op RealBridge kun je met je – dan zichtbare – cursisten afspreken.  
 

StepBridge over de Docentenkamer 

 
Om u volledig te informeren ontvangt u de informatie die een docent 

ontvangt als ze docentenkamer aanvragen. 
 

Als u met 4 cursiten wil oefenen op StepBridge adviseren wij u om een 
docentenkamer aan te laten maken. 

 
Cursisten ontvangen een proefaccount van een half jaar met een 

maximum van 150 QuickStep spellen. De spellen die gespeeld worden in 
de docentenkamer staan los van de 150 spellen op StepBridge(QuickStep 

of Recreatie) Dit geldt alleen voor personen die nog geen lid zijn van 
StepBridge.  

  
Al uw cursisten laat u een proefaccount aanvragen 

op http://www.stepbridge.nl/trial/. 

  
Van u ontvangen wij een de lijst met cursisten zodat het proefaccount 

verlengd kan worden van 14 dagen naar een half jaar. Daar uw cursisten 
al lid zijn van StepBridge verandert er voor hun niets.  

  
Omdat dit geen automatisch proces is dient het handmatig te gebeuren.  

Uw cursisten kunnen een half jaar gratis gebruik maken van de 
docentenkamer. Na die periode dienen ze lid te worden van StepBridge of 

de NBB (en spelen dan verder als NBB-gast voor €0,50 per keer). 
  

http://www.stepbridge.nl/trial
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Om een sessie met uw cursisten op te zetten, moeten de betreffende 
cursisten worden toegevoegd als leden van de docentenkamer.  

Via deze link komt u bij de docentenkamer: LINK 
  

Uw docentenkamer blijft bestaan en u kunt altijd nieuwe cursisten 
toevoegen.  

In de clubkamer geeft u instructies via het WL paneel.  
 

De handleiding staat in het portaal onder "Clubfunctionarissen". 
Als de cursisten zijn toegevoegd, kunt u een sessie opstarten. 

Desgewenst kunt u eigen spellen inlezen. Meer informatie vindt u in de 

handleidingen die u vindt onder het kopje clubfunctionarissen in het 
portaal van uw docentenkamer. 

 
Vriendelijke groet, 

 
Marlou Duijvestijn 

Klantenservice StepBridge 

 

Op mijn vraag of sprake is van een limiet van 150 spellen: 

 
Een docent kan onbeperkt oefenen met zijn cursisten in de docentenkamer, 

daar zijn die kamers juist voor bedoeld. 
 

 


