Bridgeclub Heusden
Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van vrijdag 2 september 2016
Aanwezig: BERTIN Etienne, BIJLOOS Fons, CALLENS Joost, CATRY Bernadette, CAUS
Magda, CEUNENS Dirk, CLOTTENS Miel, CRUYL Annie, DECAESTECKER Bert, DE
CLERCQ Edith, DE CLERCQ Eric, DE CRAENE Luc, DE NEVE Mieke, DE POTTER
Marc, DE SCHRYVER Michèle, DE STROOPER Thierry, DE VIAENE Roger,
EECKHOUT Marc, EECKMAN Piet, GHESQUIERE Jan, GHYSELINCK Luc, GOOSSENS
Frieda, HARNIE Hugo, HELLEBUYCK Hubert, LAMOTE Peter, MATTHYS Jan,
MATTHYS Johan, MELKEBEEK Jozef, MELKENBEEK Renaat, MYS Noël, OPSOMER
Dirk, PAELINCK Hilda, PERCK Annemie, RASSCHAERT Staf, SECELLE Hans, VAN
ACHT Louis, VAN CAESTER Luc, VANDER DUSSEN Marianne, VANDERMEER
Liliane, VANDERSTRAETEN Andy, VAN OVERMEIRE Frank, VANTILBORGH Rik

1. Verwelkoming
De voorzitter, Marc DE POTTER, opent de AV om 19u30 met een verwelkoming bij de
opening van het 46ste speeljaar. Hij richt ook een woord van dank aan de nieuwe leden excursisten die hij van harte welkom heet, aan de leden voor hun trouw aan de club en hun
vertrouwen in het bestuur en ook aan zijn collega’s bestuurders voor het geleverde werk,
waarop wederzijds applaus. Zie bijlage 1 voor de uitnodiging.
2. Sportief verslag
Er waren gedurende het voorbije jaar gemiddeld 11 tafels (tegen 9,5 het jaar ervoor).
BCWH1 werd 2de in 3de Nationale D en BCWH2 werd 6de in Liga 1B. De clubcompetitie
werd gewonnen door Jan SERRAS, waarop applaus. Het zomerkampioenschap werd
gewonnen door Andy VANDERSTRAETEN, waarop applaus.
3. Financieel verslag
Magda CAUS geeft financieel verslag: de stand van de financiën op 30.6.2016 is 5.128,20
€ (tegen 4.441,76 op 30.6.2015). Het initiatief van het bestuur van eind 2011 heeft zijn
resultaat dus bereikt: meer dan 3000 €, die als excessief werden ervaren, zijn
teruggevloeid naar de leden zonder een financieel nadeel.
Het bestuur stelt voor enkele maatregelen te behouden: 369 en champagne op de 5de
vrijdag; zoals vorig jaar zullen er weer broodjes zijn bij de opening en met Nieuwjaar en
wordt het lidgeld van 90 € voor het seizoen 2017-2018 behouden.
4. Prijsuitdeling van het clubkampioenschap van het speeljaar 2015-2016
5. Kalender van het 46ste speeljaar
De aandacht wordt in het bijzonder getrokken op de data voor de Challenge Miel Clottens
(zaterdag 22 april 2017 met aansluitende BBQ) en de clubbrunch (zondag 25 juni 2017).
Zie bijlage 2.
6. Mededeling in verband met de opvang van nieuwe leden ex-cursisten
De licht aangepaste regeling in verband met de opvang van ex-cursisten wordt toegelicht
en is aangehecht als Bijlage 3.
7. Mededeling: kalender van districtsparenkampioenschap
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8. Verkiezing van het bestuur
Marc De Potter en Rik Vantilborgh zijn uittredend en herkiesbaar en worden herkozen. De
leden van het bestuur zijn nu, met hun laatste verkiezingsjaar:
Etienne Bertin
2014
Magda Caus
2014
Jacques De Boeck
2015
Marc De Potter
2016
Piet Eeckman
2015
Rik Vantilborgh
2016
9. Interne reglementen
De interne reglementen betreffen Correcties van een uitslag, Psychics, de berekening van
de clubpunten en het klassement en de zomercompetitie. Zij kunnen geraadpleegd worden
op de site of in het lokaal. Een kort reglement van interne orde zal uitgewerkt worden door
het bestuur.
10. Samensmelting van de woensdag- en de vrijdagclubs
Het bestuur van beide onderdelen van bridgend Heusden hebben besloten samen te
smelten. Voor de leden van Bridgeclub Heusden verandert er niets. De samensmelting zal
gebeuren volgens de lijnen uiteengezet in Bijlage 4.

Bijlage 1

BRIDGECLUB HEUSDEN
Beste,
Het bestuur nodigt u uit op de Algemene Vergadering die doorgaat in ons lokaal De Eekhoorn
op vrijdag 2 september 2016 om 19u30.
Dagorde
1. Verwelkoming
2. Sportief verslag
3. Financieel verslag
4. Prijsuitdeling van het clubkampioenschap van het speeljaar 2015-2016
5. Kalender van het 46ste speeljaar
6. Mededeling in verband met de opvang van nieuwe leden ex-cursisten
7. Mededeling: kalender van districtsparenkampioenschap
8. Verkiezing van het bestuur
9. Interne reglementen
10. Andere punten door de leden aangebracht
Na de 1ste ronde van het clubtoernooi dat volgt op de Algemene Vergadering worden
sandwiches en een drankje aangeboden.

Betreffend punt 3: Financieel verslag
Na analyse van de financiële toestand, wordt het lidgeld voor het seizoen 2017-2018
vastgelegd op 90 €.
Betreffend punt 6: Kalender
Noteer in het bijzonder al de data voor de Challenge Miel Clottens (zaterdag 22 april
2017 met aansluitende BBQ) en de clubbrunch (zondag 25 juni 2017).
Betreffend punt 6: Opvang ex-cursisten
In bijgevoegd document wordt de opvang van de nieuwe leden ex-cursisten
beschreven.
Betreffend punt 8: Verkiezing van het bestuur
Marc De Potter en Rik Vantilborgh zijn uittredend en herkiesbaar. Kandidaturen
worden verwacht bij Marc De Potter ten laatste op 1 september.
Etienne Bertin
Jacques De Boeck
Piet Eeckman

2014
2015
2015

Magda Caus
Marc De Potter
Rik Vantilborgh

2014
2013
2013

Betreffend punt 9: Interne reglementen
De interne reglementen betreffen Correcties van een uitslag, Psychics, de berekening
van de clubpunten en het klassement en de zomercompetitie. Zij kunnen geraadpleegd
worden op de site of in het lokaal.

Bijlage 2

Bijlage 3
Bridgeclub Heusden: De opvang van de nieuwe leden ex-cursisten in onze club
Gedurende het seizoen 2016-2017, met andere woorden, vanaf 1.9.2016 tot en met 30.6.2017
begeleiden we de nieuwe leden ex-cursisten als volgt:
1. voor de 2de en 4de vrijdag van de maand kunnen de ex-cursisten ten laatste 10 dagen op
voorhand aan Rik vragen een ervaren partner te zoeken: dat zal gebeuren via het
partner-zoek-systeem dat nu al bestaat;
2. voor die 2de en 4de vrijdag kunnen ervaren bridgers zich ook aan Rik opgeven als
kandidaat-coach-voor-één-avond, ook een tiental dagen op voorhand;
3. die coaches verklaren zich bereid het aangeleerde, op ACOL gebaseerde systeem te
spelen, waarvan een samenvatting ter beschikking zal staan in de club en op onze site;
4. omdat zij op een reguliere competitie-avond met een ex-cursist spelen, zullen die
coaches op het einde van het seizoen een compensatie krijgen in clubpunten, voor elke
avond evenveel als hun gemiddelde score over het seizoen, behalve voor de coachavonden waarop ze meer haalden;
5. voor de 1ste, 3de en 5de vrijdag van de maand moeten de ex-cursisten zelf voor een
partner zorgen, en ze kunnen daarbij natuurlijk ook beroep doen op het partner-zoeksysteem; die avonden geldt de compensatie van punt 4 niet.
6. de ex-cursisten die in aanmerking komen zijn die van de laatste lichting: Adriaenssens
Gustaaf, De Clercq Jozef, De Zitter Cindy, Magda en Martine, Nolet Karin, Reynaert
Martine, Saesen Annemie, Stockman Fried, Van Kerkhove Michel, Verspurten Edwin.
Het bestuur en de ex-cursisten rekenen op jullie medewerking.

Bijlage 4
Samensmelting van de woensdag- en de vrijdagclubs.
Huidige toestand
De woensdagclub is een losse verzameling bridgers, meestal lid van de VBL via een andere
club, en die 10 € betalen om op woensdag te komen spelen, waarbij ze 7 ronden van 4 giften
afwerken. Tot voor kort gebruikten ze geen Bridgemates, sinds kort wel, maar de uitslag
wordt niet gepubliceerd en de MasterPoints worden niet opgestuurd. Er is, behalve onderlinge
afspraken, ook geen manier om een partner te vinden.
De vrijdagclub is een feitelijke vereniging, als bridgeclub aangesloten bij de VBL en die
alleen leden aanvaardt die ook bij de VBL aangesloten zijn, mogelijks via een andere club.
Behalve voor 1ste-jaars ex-cursisten is het lidgeld 90 €, eventueel lidgeld van de VBL
inbegrepen. De feitelijke vereniging heeft een bestuur en is als sportclub bij de gemeente
bekend (en krijgt een jaarlijkse subsidie). Er wordt op vrijdagavond gespeeld, met
Bridgemates, voorbereide giften, de uitslag wordt gepubliceerd op de site van de VBL de
MasterPoints worden bijgehouden en er zijn allerhande diensten die aan de leden aangeboden
worden (partner-zoek-systeem, giften, individuele uitslagen, trainingsgiften, arbitrage …).
Voorstel
De twee clubs versmelten als volgt:
1. er is nog maar één club, Bridgeclub Heusden, waarvan men op drie manieren lid kan
zijn: W-lid, V-lid of VW-lid;
2. W-leden betalen 10 € of, als ze nergens anders lid zijn van de VBL, 40 €, waarbij ze
zich als VBL-lid aansluiten bij Bridgeclub Heusden;
3. V-leden betalen 90 € en kunnen daarvoor, als ze dat willen, lid worden bij de VBL;
1ste-jaars ex-cursisten betalen slechts 45 €, en zijn zo ook lid van de VBL;
4. VW-leden betalen 100 €;
5. de W-leden hebben recht op alle faciliteiten van de club, behalve de vrijdagse
recepties, de BBQ en de clubbrunch/clubsouper, net zoals de 1ste-jaars ex-cursisten die
45 € betaalden;
6. de financiën van de twee sub-clubs blijven apart zichtbaar in het beheer van de
clubkas, waarbij algemene uitgaven (in feite alleen materiaalonkosten) gefinancierd
worden volgens de inkomsten uit lidgeld.
Voordelen
Voor de V/VW-leden verandert er niets.
Voor de W-leden:
1. geprofessionaliseerd tornooi, met gepubliceerde uitslag, accumulatie van MasterPoints
en individuele uitslagen;
2. toegang tot het systeem om een partner te zoeken ook voor woensdag;
3. mogelijkheid voor wie alleen W-lid is, ook toegang te hebben tot de vrijdagse
partnerzoekers (en kunnen spelen mits betaling tafelgeld);
4. lidmaatschap van de VBL, met tijdschrift en MasterPoints.
Voor de club:
1. meer leden en dus groter stemrecht in de VBL;
2. extra aantrekkelijk voor nieuwe cursisten, want twee speelmogelijkheden.
Nadelen
Alleen de W-leden die nergens VBL-lid zijn, betalen nu wel VBL-lidgeld.

