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Kaart
Bond
Nederland
Programma 2021
Datum
Van Tot
2021
5-4
10-4

Aktiviteit

Bijzonderheden

Kaartcruise Friesland
Zwolle, Sneek, Leeuwarden
Lemmer, Deventer

Plaatsen die bezocht worden

Vakantie Bulgarije
Aqua Paradise Resort****
Nessebar nabij Sunny Beach

Deze reis is nog niet geboekt.
We besluiten zo dicht mogelijk
bij 28-5, uiterlijk 1-4

September

Klaverjas (koppel) en Jokertoernooi. Compleet
arrangement incl. lunch/diner

Hierover nemen wij eind juli
een definitieve beslissing

2-10

Kaartweek Recreatiepark
ook weekend van 2 tot 5
en midweek 5 tot 9 kan.

We waren in 2020 al van plan
zo’n week te plannen. Helaas.
Eind aug. nemen we besluit

28-5

11-6

9-10

11-10 16-10 Kaartcruise Nrd. Holland / Texel
Enkhuizen, Oude Schild, Alkmaar
Plaatsen die bezocht worden
Zaanse Schans en Wijk bij Duurstede
7-11

2022
25-2

28-2

Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen (Koppels)
en Jokeren

Deze kampioenschappen
worden gehouden bij
De Ruggestee Hoenderloo

Kaartweekend Valkenburg
Tijdens de Carnaval
Hotel Schaepkens van St. Fyt

Affiche wordt t.z.t.
geplaatst.

Informatie over deze activiteiten kunt u terug vinden op geplaatste of nog te plaatsen
affiches op deze nieuwsbrief “Open Kaart” of op onze site Kaartbondnederland.nl.

Tijd om vooruit te kijken….
Oh, wat willen we allemaal graag.!! Gezellig kaarten op de clubavonden en/of aan
toernooien en kampioenschappen meedoen.
Maar ja, de maatregelen om het coronavirus (Covid-19) te bestrijden maken dat
allemaal onmogelijk.
Toch gaan we, de Kaart Bond Nederland, een programma maken voor 2021/2022.
We zien dan wel of een en ander door kan gaan en als het door kan gaan “onder
welke voorwaarden”. Als je b.v. de Nederlandse Kampioenschappen koppelkaarten
begin november gaat organiseren moet je voor 1 oktober weten of dit door kan gaan
en is het dan wel mogelijk onder de dan vigerende maatregelen?
Vanaf het begin dat we onze site op internet hebben geplaatst zijn wij bezig geweest
om het klaverjassen online mogelijk te maken.
Diverse pogingen zijn mislukt. De programma’s die draaiden konden bijvoorbeeld
niet een tafel samenstellen naar wens van de gebruiker. Of de spelregels waren (sterk)
afwijkend van die van de KBN. Het was zelfs mogelijk zo’n programma te laten
ontwikkelen, maar dat zou veel te kostbaar zijn geworden.
In ieder geval kosten die de KBN niet kon en niet kan dragen.
We hebben heel veel geluk gehad. Ene Peter Koning, een kennismaking met hem
staat op onze site “Speelpagina”, stuurde ons een mailtje : “Hij had een website
gemaakt waar je met vrienden online kunt klaverjassen aan je eigen virtuele privé
tafel.”
Of wij hier belangstelling voor hadden. Nou, dat hebben wij wel.
Zijn mailtje staat gedateerd op 13 januari en we hebben nu al met diverse liefhebbers
geklaverjast. Volgende week gaan we met 12 personen – 3 tafels verder testen en we
proberen per 1 februari een goed draaiend programma te hebben met zo min
mogelijk fouten. Al hebben we met de huidige versie ook al goed kunnen kaarten en
veel plezier gehad.
Als we een tijdje verder zijn en onze donateurs hebben ervaring opgedaan met het
programma kunnen we toernooien, kampioenschappen en b.v. een competitie gaan
organiseren. Allemaal mogelijk, volgens Peter Koning.
Op de volgende pagina is een kopie geplaatst van een mailbericht aan u.
De links zijn verbeterd. Ik wens u vast allemaal veel kaartplezier.
Jan Kokke, Voorzitter KBN

Online Klaverjassen met vrienden van de Kaart Bond Nederland
Eindelijk, we kunnen online klaverjassen bij de Kaart Bond Nederland met onze
eigen Spel– en Wedstrijdreglementen. Maar wilt u eens met z’n viertjes spelen
zoals het Klaverjasspel begonnen is, dan is dat ook mogelijk.
De donateurs (Vrienden van de KBN) zijn al aangeschreven en zijn zich op aan
het melden om op de deelnemerslijst te komen. Dit is echt gewenst, Zonder
aanmeldingsformulier is deelname toernooien e.d. niet mogelijk.
U kunt ook met de groep meedoen als u eerst donateur wordt.
In 2021 hoeft u geen donatie te betalen.

Ga eerst naar onze site * Inschrijfformulier Donateur | Kaartbondnederland.nl
en schrijf u in als donateur.
Ga daarna naar onze site * Online Kaarten | Kaartbondnederland.nl
Vul hier het aanmeldformulier in - u krijgt van KBN Online Support,
Henk Dannenberg een wachtwoord waarmee u de deelnemerslijst kunt inzien
en vrienden of bekenden op kunt zoeken.
Ga naar de speelpagina * Speelpagina / OnlineKaarten|Kaartbondnederland.nl
Klaverjassen is GRATIS

Lees de laatste nieuwtjes en druk op de knop onderaan de pagina.
U komt nu in het klaverjasprogramma.
Hier kunt u een tafel maken. U vult uw naam als eerste in, daarna die van uw
maat en vervolgens de namen van diegenen waar u tegen gaat spelen.
U krijgt van het programma een tafelpincode van 6 cijfers.
Verder krijgt u 4 inlog links voor uzelf en voor de 3 medespelers.
Kopieer deze naar uw email box en verzend ze naar uw tafelgenoten.
Als zij op de link klikken ziet u ze bij de tafel, waar u dan al bent, aanschuiven.
Wij zijn momenteel het programma aan het testen en hebben al een paar
partijen gespeeld. In een woord: Geweldig, wat hebben we een lol gehad.
U kunt het beste met Whats App een videoverbinding tot stand brengen met
uw medespelers voordat de partij begint. Gaarne uw reactie(s) zenden naar
KBN-Online@kaartbondnederland.nl.
Gisteravond is er al aan een tafel gekaart tot half twee van nacht (23-1) - zes
partijen hebben die gespeeld.

Succes!!

Jan Kokke, Vz.

*U kunt de blauw gearceerde pagina’s bereiken door op de Ctrl- toets en tekst
te klikken.

GEEN CONTRIBUTIES, DONATIES EN ADVERTENTIEGELDEN IN 2021
Het bestuur van de Kaart Bond Nederland heeft besloten in 2021 de contributies van
verenigingen, de donaties van de donateurs en de advertentievergoedingen van de
adverteerders niet te innen.
Wij maken, over 2 jaar geteld (2020/2021), weinig kosten. De meer opbrengst in
2020 is voldoende voor het betalen van de kosten in 2021.
De Nederlandse Kampioenschappen 2021 vallen qua kosten in het boekjaar
2021/2022.
Er zijn geen grote uitgaven te verwachten – de voorraad kaarten en formulieren is
voldoende voor de komende jaren.
Ons beleid laat geen grote uitgaven zien.
De organisaties zoals vakanties, weekenden en cruises “betalen zich zelf”.

Wij zijn geen spaarvereniging
Jan Kokke, Vz.

Bestuursverkiezing Jaarvergadering (Algemene
Ledenvergadering) 2020
De Jaarvergadering van oktober 2020 is zoal u weet niet
doorgegaan.
Onder punt 10 van de agenda stond: “Verkiezing bestuur”.
Marijke van Limbeek heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor een
nieuwe periode. Zij was in het bestuur voornamelijk belast met
de organisatie van de verloting en andere ondersteunende
werkzaamheden. Je hoefde Marijke maar iets te vragen en ze
stond voor je klaar. Marijke en haar man Ton hebben met de
opvoeding van hun kleinzoon een zware klus op zich genomen.
Wij wensen hen veel sterkte daarbij. Op een gepast moment
zullen we nog afscheid van haar nemen.
Op verzoek van het bestuur hebben we Elma Mulders-Rebel uit
Blaricum bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur en de
taken van Marijke over te nemen.
Maar het is natuurlijk nog niet officieel. De algemene
ledenvergadering zal hier haar goedkeuring aan moeten geven.
Wij verwachten dat dit zal gebeuren.
Wij heten Elma van harte welkom in het bestuur.
Jan Kokke, Vz.
Overigens wordt deze vergadering nauwelijks bezocht.
Meestal zijn alleen het bestuur en de leden van de
kascommissie aanwezig. Wij gaan onderzoeken of een
vergadering op afstand – dus zonder bij elkaar te komen
mogelijk is (technisch, met de middelen die wij hebben).
Indien u bij de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering)
aanwezig wilt zijn , dan verzoek ik u mij dit mede te delen.
Jan_kokke4@msn.com of 06-25014785
Jan Kokke, Vz.

UITNODIGING AAN (BESTUREN VAN) AANGESLOTEN
VERENIGINGEN EN DONATEURS TOT BIJWONING VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING (JAARVERGADERING) VAN DE
KAART BOND NEDERLAND OP EEN LATER TE BEPALEN DATUM IN DE
KLEINE VERGADERZAAAL VAN HET WIJKCENTRUM ELDERVELD,
BREEZANDPAD 15 TE ARNHEM. AANVANG: 11.00 UUR.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en vaststelling agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen jaarvergadering d.d.19 oktober 2019
Jaarverslag secretaris 2019/2020
Jaarverslag penningmeester 2019/2020
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie
Begroting 2020/2021
Vaststelling contributie 2020/2021. Het Bestuur stelt voor de
huidige contributie te handhaven op €10,00 donateurs en
€20,00 leden. In 2021 geen inning van donaties, contributie en
advertentiegelden
10. Verkiezing Bestuur. Volgens rooster zijn aftredend: Hans
Peltenburg, penningmeester, herkiesbaar. Marijke van Limbeek,
bestuurslid, niet herkiesbaar. Het Bestuur stelt voor Elma
Mulders te benoemen als lid van het Bestuur. Eventuele
tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 1 week voor de
vergadering melden bij de secretaris, e-mail: zie pagina hierna
Smakjan@planet.nl
11. Bespreking seizoen 2020/2021
12. Weekend Valkenburg 2021
13. Rondvraag
14. Sluiting
Namens het Bestuur van de KBN,
Jan Smak, secretaris.

61 personen hebben geboekt voor onze reis naar Bulgarije 2021.
Zoals bekend is de reis in 2020 vanwege de maatregelen in het
kader van de bestrijding van het Coronavirus geannuleerd.

Als donateur hoor je er bij!! We doen het gewoon samen.
Wat zijn donateurs van de Kaart Bond Nederland?
KAART BOND NEDERLAND
STATUTEN
Artikel 5: Donateurs zijn natuurlijke personen die zich bereid
verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door
de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage (*).
Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
(*) De Jaarlijkse bijdrage is op de algemene ledenvergadering van
19 oktober 2019 vastgesteld op € 10 per jaar
“Donateurs mogen op persoonlijke titel meedoen aan de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels”.
RECHTEN DONATEURS
Artikel 10
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze
statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de
vereniging (de Bond) georganiseerde wedstrijden en andere
evenementen bij te wonen.
Op onze site is een toepassing opgenomen waarmee u donateur
kunt worden.
Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de hier onderstaande
onderstreepte tekst.
https://www.kaartbondnederland.nl/inschrijfformulier-donateur
U komt dan in de toepassing en de rest wijst zich dan vanzelf.

We doen het samen!!

De Nederlandse
Kampioenschappen
Klaverjassen (Koppels)
en Jokeren 2021

Kaart Bond
Nederland
De Kaart Bond Nederland organiseert de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen (Koppels – Amsterdams) en
Jokeren 2021 op

Zondag 7 november 2021
Aanvang: 10.00 uur
6 partijen van 16 spellen

Bowlingrestaurant “De Ruggestee”
Krimweg 152
Hoenderloo
Deelname € 7,00 p.p. (onbeperkt koffie/thee)
Opgave bij Jan Kokke – 06-25014785
na 1/10 en voor 6/11
www.kaartbondnederland.nl

www.ruggeste e.nl

Wilt U ook informatie sturen over uw te houden toernooien naar meer
dan 400 kaartliefhebbers/kaartverenigingen.
Stuur dan een opgave en eventueel een affiche, dan plaatsen wij het op de
Nieuwsbrief “Open Kaart” en op onzesite.
Mailen naar: jan_kokke4@msn.com.

Als U niet aangesloten bent bij de Kaart Bond Nederland kunt u ook
een affiche laten plaatsen.
De kosten hiervan zijn € 20 per keer.
Het lidmaatschap voor verenigingen kost € 20 per jaar en dan krijgt u
ook nog eens 20 kaartspellen (€ 30) en worden uw aankondigingen
gratis geplaatst.
Wist U dat we op de site een pagina “Dowloads” hebben.
Wat kunt u daar zoal vinden: tellijsten voor het klaverjassen of
jokeren, systemen voor tafelindelingen, excel-toepassing
toernooiscore, model verenigingsstatuten, etc. Benaderbaar voor
aangesloten verenigingen en donateurs.

Senior Verhuizer, voor uw seniorenverhuizing of woningontruiming
Verandert u van woonomgeving? Naast de stress die verhuizen en het inrichten van
de woning met zich meebrengt, is het vaak een emotionele gebeurtenis. Tijdens deze
gebeurtenis wilt u het liefst de zaakjes op-en-top geregeld hebben en van alle
gemakken voorzien zijn. Senior Verhuizer kan u alles uit handen nemen, één
contactpersoon die alles rondom het verhuizen voor u regelt.
Wat doen ze en waarom?
Zij zijn ontstaan vanuit een behoefte die oprichter Maarten Steffen tegenkwam in het
verhuizen, specifiek voor mensen in de 50+ leeftijd en mensen die extra
zorg/aandacht nodig hebben. Deze mensen hebben behoefte aan meer diensten dan
alleen verhuizen. Reguliere verhuisbedrijven brengen de spullen in principe van A
naar B. Senior Verhuizer gaat veel verder. Ze bieden een totaal concept. Ze pakken
alles in, demonteren alle spullen, verhuizen de inboedel en sluiten alles weer aan. Als
wij klaar zijn hangt alles, staat alles en werkt alles. Tevens regelen ze dat de woning
verkoop klaar is of volgens een rapport van de verhuurder netjes wordt opgeleverd.
Inmiddels doen ze dit 8 jaar
Partners en leden van de Kaart Bond Nederland ontvangen 10% korting.
Zie hier hun aanpak: https://youtu.be/sSJmHM0Wj-g
Hier staan de klantbeoordelingen: https://www.feedbackcompany.com/nlnl/reviews/senior-verhuizer
Beloftes Senior Verhuizer
Een compleet aanbod voor totale ontzorging rondom de verhuizing.
Nette ervaren verhuizers/klusjesmannen in zowel omgang als kunde.
Goed verzekerd tot wel €100.000,- (uitbreiding mogelijk)
Heldere communicatie in zowel de voorbereiding als nazorg.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.seniorverhuizer.nl. Ook
kunt u ze bellen (026-7024260) of mailen (info@seniorverhuizer.nl). Zij komen bij u
langs voor gratis advies en een vrijblijvende offerte.

De Ruggestee
Krimweg 152 – 154
Hoenderloo
Tel.: 055 – 3781666
www.deruggestee.nl
Gelegen op een prachtige locatie op de Veluwe in
Hoenderloo, omringd door bossen en heide, vlakbij
het Nationale Park “de Hoge Veluwe” en midden in
het Centraal Veluws natuurgebied.
Restaurant de Ruggestee is een multifunctioneel
gebouw met een aflopend dak. Voorzien van
2 etages met lift, sfeervol ingericht en van alle
gemakken voorzien. Naast het restaurant vindt u
voldoende gratis parkeergelegenheid die goed
bereikbaar is.

in
bos

receptie. Ook bedrijfs-

Ons sfeervolle restaurant (70 zitplaatsen) is gelegen
twee kilometer vanaf het pittoreske dorpje Hoenderloo
in de prachtige natuur van de Veluwe, omgeven door
bos en hei. Het is een unieke locatie waar u b.v.
ongedwongen kunt genieten van een heerlijke lunch of
diner. Wij bieden u een uitgebreide menukaart vol
verrassingen en gevarieerde buffetten tegen
betaalbare prijzen.
Daarnaast heeft het restaurant een sfeervolle
zaalruimte voor 150 personen. Zeer geschikt
voor een spetterende bruiloft, een jubileumfeest,
presentatie, vergadering of bedrijfsfeest.
Wij verzorgen het voor u tot in de puntjes.
Uiteraard houden wij volop rekening met uw
persoonlijke wensen.
Deze zaal is ook op te splitsen in twee zalen,
geschikt voor 60 en 80 personen. Tevens is er bij ons
volop ruimte voor sportieve ontspanning.

Onze zes bowlingbanen zijn uitgerust met de nieuwste technieken, lichteffecten en
automatische scoreverwerking, zodat bowlen bij ons een extra dimensie geeft.
In onze Ierse pub (50 zitplaatsen) staan twee poolbiljarts en twee automatisch
dartbanen tot uw beschikking.
De locatie is ook zeer geschikt als uitvalbasis voor een wandeling, fietstocht
(fietsverhuur aanwezig), klootschieten of een huifkartocht door de natuur.

Kortom u hoeft zich bij ons niet te vervelen..

De foto’s van onze vakanties,
cruises, toernooien, weekenden,
etc. zijn voor donateurs te zien op
Mijn Album / via onze
site: www.kaartbondnederland.nl
onder Foto’s
Bent U donateur maar weet u het
wachtwoord niet (meer), stuur
mij dan even een mailtje.
(jan_kokke4@msn.com)
of bel mij even.
JanKokke

Een Riviercruise van Feenstra...
Boek
snel!

Dat is pas echt genieten!
Boek nu zo’n volledig verzorgde cruise van Feenstra Rijn Lijn over de
mooiste rivieren van Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk,
Slowakije en Hongarije.
Al meer dan 50 jaar organiseert Feenstra prachtige en uitstekend
verzorgde cruises op de mooiste rivieren. U heeft keuze uit 12 luxe
schepen, 35 verschillende vaarschema's en 130 afvaarten.

Feenstra Rijn Lijn: comfortabele schepen
en een uitstekendeverzorging!
Gavoor de brochure naar uw reisorganisatie,
bel 026-4452805 of kijk op www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl

Leverancier
van onder
andere:
Keukens
Badkamer
s
Slaapkam
ers
Witgoed
Parket

W.G. Agenturen
W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZARNHEM
Tel./Fax. : 026 -3649874
Mobiel
: 06 - 53158037
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Een Riviercruise van Feenstra...
Boek
snel!

Dat is pas echt genieten!
Boek nu zo’n volledig verzorgde cruise van Feenstra Rijn Lijn over de
mooiste rivieren van Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk,
Slowakije en Hongarije.
Al meer dan 50 jaar organiseert Feenstra prachtige en uitstekend
verzorgde cruises op de mooiste rivieren. U heeft keuze uit 12 luxe
schepen, 35 verschillende vaarschema's en 130 afvaarten.

Feenstra Rijn Lijn: comfortabele schepen
en een uitstekendeverzorging!
Ga voor de brochure naar uw reisorganisatie, bel 026-4452805 of kijk op
www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl

IMPORT

Bert Struis
EXPORT
Twentepoort West21
7609 RDAlmelo
Tel. +31 (0)546-828157

info@bertstruis.nl

Colofon
Jan Kokke, Voorzitter
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 06-25014785
jan_kokke4@msn.com
Jan Smak, Secretaris
Gems 3
1273 HV Huizen
Tel. 06-12213986
smakjan@planet.nl
Hans Peltenburg, Penningmeester
Lopikerhof 14
2871 PV Schoonhoven
Tel. 06-12852616
js.peltenburg@hccnet.nl
Jan Jacobs, Bestuurslid
Bornebroeksestraat 66-26
7607 KN Almelo
Tel. 0546 - 826316
janjacobs72@gmail.com
Elma Mulders
De Dam 82
1261 KV Blaricum

Tel. 035-5265403
emulders@casema.nl

Erelid: A. Gerritsen - Doetinchem

