Bridgeclub Heusden
Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van vrijdag 5 september 2014
Aanwezig: BEKAERT Patrick, BERTIN Etienne, BRACKE Freddy, CAUS Magda,
CLAEYS Gilbert, CRUYL Annie, DAUWE Jenny, DEBUYSER José, DE CLERCQ Edith,
DE CLERCQ Eric, DE CRAENE Luc, DE GEYTER Rita, DE MAERTELAERE Muriel, DE
POTTER Marc, DE SCHRYVER Michèle, DE VIAENE Roger, DE WINTER Linda,
FLEURY Steven, GHESQUIERE Jan, GHYSELINCK Luc, GOOSSENS Frieda,
HENDRICKX Rita, LAMOTE Peter, MAST Thierry, MELKEBEEK Jozef, MELKENBEEK
Renaat, MYS Noël, OPSOMER Dirk, PERCK Annemie, RASSCHAERT Staf, SCHREURS
Liesbeth, SERRAS Jan, STEENHAUT Gilbert, VAN DEN HAUTE Werner, VANDER
DUSSEN Marianne, VANDERSTRAETEN Andy, VANTILBORGH Rik, VEREECKE
Roland, VERMEULEN Raf, ZEEGERS Alain

1. Verwelkoming
De voorzitter, Marc De Potter, opent de AV om 19u30 met een verwelkoming bij de
opening van het 44ste speeljaar. De voorzitter bedankt daarbij Ginette (afwezig) voor de
trouwe dienstverlening tijdens onze clubavonden. Hij richt ook een woord van dank aan
zijn collega’s bestuurders voor het geleverde werk, waarop applaus.
2. Sportief verslag
Er waren gedurende het voorbije jaar gemiddeld 10,5 tafels (tegen 11,5 het jaar ervoor).
BCWH1 werd 4de in 3de Nationale en BCWH2 werd 2de in Liga 1. De competitie werd
gewonnen door Jan SERRAS, waarop applaus.
3. Financieel verslag
Magda Caus geeft financieel verslag: voor het derde jaar op rij is er een negatief saldo.
Het initiatief van het bestuur van eind 2011 heeft zijn resultaat dus bereikt: 3000 €, die als
excessief werden ervaren, zijn teruggevloeid naar de leden.
Het bestuur stelt voor enkele maatregelen te behouden: 369 en champagne op de 5de
vrijdag; en er enkele te laten verdwijnen: weer broodjes/kaasschotel bij de opening en met
Nieuwjaar, behoud van de vroegere 90 € voor het lidgeld.
4. Verkiezing van de bestuursleden
Magda en Etienne zijn kandidaat om zichzelf op te volgen en er werden voor de gestelde
tijd geen andere kandidaturen ingediend. Zij worden bij handgeklap herkozen. Marc richt
ook een oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een vernieuwing van het
bestuur.
5. Kalender van het 44ste speeljaar
De kalender wordt voorgesteld en noteer vooral zaterdag 9 mei BBQ en zondag 21 juni
clubbrunch. De kalender zal ad valvas uithangen en ook op de website staan.
6. Voorstel van hervorming van de clubkampioenschap
Er wordt teruggekeerd naar de vroegere formule: competitie van 1 september tot en met
30 juni en de 20 beste uitslagen en aanwezigheidspunten tellen mee. Het nieuw reglement
zal ad valvas uithangen en op de site gepubliceerd worden.

7. Mededeling: Kalender van districtsparenkampioenschap
De kalender zal ad valvas uithangen en de 1ste match heeft plaats op dinsdag 23.9 in
Sandeman om 19u30.
Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven bij Rik of bij Marc Mertens
marc.f.mertens@skynet.be en vooral voor de eerste avond goed op tijd te komen.
8. Prijsuitdeling van het clubkampioenschap van het speeljaar 2013-2014.

