
bridgeCLUBservice rob.stravers128@gmail.com Ron Jedema en Rob Stravers 
1 

 

bridgeCLUBservice                         Nr 1   19 februari 
 

Aantal clubs: 80 Aantal clubleden: 6.804 
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2 BTW: Bridge van sport naar erotisch paaldansen! 

2 Clubomzet t/m maximaal € 1.800,- per jaar  
2 Clubomzet van € 1.801,- t/m maximaal € 20.000,- per jaar 

2 Clubs met een omzet tussen de € 1.800,- en € 20.000,- die nog niets 
   deden, zijn dus te laat… 

 
3 Verschillende soorten verenigingen 

3 Formele vereniging 

3 Informele vereniging 
3 Twee soorten informele verenigingen 

 
3 Statuten en Huishoudelijk Reglement / Notaris 

 
3 Abonnee op verenigingen.nl 

 
4 Beginnerscursus 4-kaart hoog en 5-kaart hoog: Leuk, Leuker, Bridge 

 
4 Kopij die je kunt gebruiken voor je clubblad en wedstrijdleiders 

 

Reeds per mail verzonden 
- speelschema's waarmee je twee groepen spelers (bijvoorbeeld A en B) in één 

lijn kunt laten spelen, waarbij de sterkere paren zoveel mogelijk sterke paren 
treffen, en minder sterkere, zoveel mogelijk minder sterke.  

Dat is vooral prettig voor kleinere clubs van 12 tot 25 paren. Maar ook voor 
grotere clubs die door ledenterugval noodgedwongen lijnen moeten 

samenvoegen. 
 

- richtlijnen voor de giganten die hun bridgekennis willen overdragen. Een 
mini-docentencursus. 

 
- een overzicht van rechten en plichten voor bridgers die van de 

beginnerscursus willen overstappen naar een club. En een paar handvatten 
waarmee je beginners wapent tegen gedrag van ervaren spelers dat 

vervelend voelt. 

 
- richtlijnen voor een vruchtbare gedachtewisseling. Ook tijdens een 

bestuursvergadering of ALV, met richtlijnen voor de gigant die een 
vergadering voorzit. 
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Ledenwerving 
Rode lijn in het wensenpakket van de meeste clubs is (vanwege de terugval 

van het aantal leden): vooral de zorg voor het voortbestaan. 
 

Die nood is duidelijk het hoogst. Om ook inzicht te krijgen in wat in de 
praktijk uitstekend werkt, vroegen we Maurice Peereboom een enquête op te 

zetten onder de aangemelde clubs. Gelukkig wil Maurice dat graag doen. 
Grote kans dat komende week de enquête al uitgaat. 

 
BTW: Bridge van sport naar erotisch paaldansen! 

Bronnen: site van de Belastingdienst en Kamer van Koophandel 
 

Sinds 1 januari van dit jaar valt bridge niet meer onder de van BTW 

vrijgestelde sporten. Op de site van de Belastingdienst staan bridgen en 
schaken nu in het rijtje van bewegingsbanken, paaldansen als erotisch 

entertainment en andere vormen van dansen en yoga…  
 

Met minder clubinkomsten dan € 20.000,- per jaar, is geen BTW 
verschuldigd. Maar denk nou niet dat je dan niets hoeft te doen.  

 
Clubomzet t/m maximaal € 1.800,- per jaar  

(€ 1.800,- is de registratiedrempel) 
 

Is geen BTW verschuldigd.  
Als je als club ook geen in rekening gebrachte BTW wilt aftrekken, hoef 

je de club niet aan te melden voor de BTW en ook niet in te schrijven in 
de Kamer van Koophandel. 

 

Door niets te doen, maak je automatisch gebruik van de KOR (Kleine 
Ondernemings Regeling) 

 
Clubomzet van € 1.801,- t/m maximaal € 20.000,- per jaar 

Als de clubomzet hoger is dan € 1.800,- is de club automatisch 
belastingplichtig. Dat kun je voorkomen door minstens vier weken voor 

aanvang van het betreffende tijdvak – dus uiterlijk begin december 
2021 (!) – de club schriftelijk aan te melden voor de KOR (BTW-

vrijstelling).  
 

De betreffende formulieren vind je op de site van de Belastingdienst. 
Googel op Belastingdienst en KOR. 

 
Clubs met een omzet tussen de € 1.800,- en € 20.000,- die nog niets 

deden, zijn dus te laat… 

De club moet namelijk worden aangemeld bij de Belastingdienst én om 
ontheffing vragen (de KOR-regeling. En dat allemaal vier weken vóór 1 

januari. Deed je nog niets, wacht dan nog even. Maandag 21 februari 
vraag ik aan de Belastingdienst welke stappen de club moet nemen om 

zónder extra kosten ‘in te schuiven’. Moeilijker kunnen ze het immers 
toch niet maken… Zodra ik duidelijkheid heb, meld ik dat!  
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Verschillende soorten verenigingen 
Bron: verenigingen 

 
Formele vereniging 

Opgericht bij notariële akte. In die akte zijn tevens statuten 
opgenomen. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet 

worden ingeschreven in het Handelsregister. De formele vereniging is 
een rechtspersoon: de bestuurders zijn niet aansprakelijk, wanbeleid en 

fraude uitgezonderd. 
 

Een vereniging kan erven en registergoederen bezitten. 
 

De formele vereniging is aantrekkelijk voor een club met veel leden 

(jaaromzet boven de € 18.000,-), en noodzakelijk met onroerend goed, 
zicht op erfenis(sen) en/of groot financieel risico (voor bestuurders). 

 
Informele vereniging 

De Statuten zijn niet in een notariële akte opgenomen. Sommige clubs 
hebben geen statuten. 

 
Twee soorten informele verenigingen 

 wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  
 niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

 
Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de 

vereniging. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel beperkt die 
aansprakelijkheid. 

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement / Notaris 
Ik stiet vorige week op de website van de DoeHetZelfNotaris. Vooral voor ons, 

senioren, een weldadig duidelijke en overzichtelijke website.  
 

Met deze site kun je de notariële akte voorbereiden en aanvragen. Daarin 
spelen de statuten een centrale rol. Het is voor elke club die daarvan gebruik 

wil maken het voordeligst als de DoeHetzelfNotaris beschikt over de tekst van 
de meest gangbare statuten. Dus… stelde ik aan de Nederlandse Bridge Bond 

voor om hun exemplaar over te dragen aan de Doe HetZelfNotaris. En omdat 
ik het belangrijk vind dat elke bridgeclub daarvan kan profiteren, vroeg ik aan 

de NBB welke vergoeding zij daarvoor redelijk vinden. Die wil ik dan betalen 
uit de Bridgepot. 

Wordt vervolgd 
 

Abonnee op verenigingen.nl 

De 'zustersite' van DoeHetZelfNotaris 
https://www.verenigingen.nl/product/abonnee-verenigingen-nl/ 

 

Voor € 69,- per jaar abonnee bij ‘verenigingen.nl’ 
Als je abonnee bent van verenigingen.nl heb je veel voordelen. Je 
kan onbeperkt gebruik maken van alle documenten die je op de site kan 
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vinden. Daarmee ben je als bestuur dus voorzien van de belangrijkste 
juridische documenten. Tegelijk kan je ook gebruik maken van onze helpdesk. 
Onze juristen en ervaren adviseurs staan voor je klaar. Zij beantwoorden jouw 
vragen die je tegenkomt als verenigingsbestuurder. 
Voor een laag bedrag per jaar helpen wij je met alle vragen. Komt er een 
nieuwe wet voor verenigingen? Zo ja, dan weten wij wat de gevolgen zijn. 

 
 

Beginnerscursus 4-kaart hoog en 5-kaart hoog: Leuk, Leuker, Bridge 
 Beide cursussen bestaan uit 17 lessen en liggen klaar in pdf en Word. Eén 

mailtje is voldoende voor (gratis) toezending. 
 

Kopij die je kunt gebruiken voor je clubblad en wedstrijdleiders 

 Met ingang van 1 maart ontvangen alle deelnemende clubs elke maand bied-, 
speel- en spelregelvraagstukken in Word. Zodat ze gemakkelijk zijn over te 

nemen voor het eigen clubblad. 
 Het is mogelijk om de wekelijkse nieuwe Bridge Trainingen – naast de 

gebruikelijke pdf-versie – ook in Word te ontvangen. Voor die toezending 
moet je je aanmelden. 

 Om de wedstrijdleiders scherp te houden kun je ook de nieuw uit te komen 
Arbitrairs in Word ontvangen. Omdat de laatste twee jaar weinig fysiek werd 

gespeeld, kwamen leerzame vraagstukken zelden voor. De clubs die dat op 
prijsstellen, mail ik in één keer de laatste twaalf Arbitrairs toe, die vóór de 

coronaperiode uitkwamen. Eén mailtje naar mij is genoeg om die te 
ontvangen. 
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