Bridgeclub Heusden
Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van vrijdag 1 september 2017
Aanwezig: BERTIN Etienne, CALLENS Joost, CATRY Bernadette, CAUS Magda,
CEUNENS Dirk, CLAEYS Arnold, CLOTTENS Miel, COOREMAN Linda, COOSEMANS
Leen, CRUYL Annie, DAUWE Jenny, DECAESTECKER Bert, DE BOECK Jacques, DE
CLERCQ Edith, DE CLERCQ Eric, DE CRAENE Luc, DE LETTER Sonia, DE NEVE
Mieke, DE POTTER Marc, DERAVE Katrien, DE SCHRYVER Michèle, DE STROOPER
Thierry, DE WINTER Linda, DE ZITTER Cindy, DE ZITTER Martine, EECKHOUT Marc,
EECKMAN Piet, GALLE Patrick, GHESQUIERE Jan, GOOSSENS Frieda, HARNIE Hugo,
HELLEBUYCK Hubert, LAMOTE Peter, MAST Thierry, MATAIGNE Jean, MATTHYS Jo,
MELKENBEEK Renaat, MOERMAN Rita, MYS Noël, PAELINCK Hilda, PERCK
Annemie, RASSCHAERT Staf, SCHREURS Liesbeth, SECELLE Hans, STOCKMAN Fried,
VAN ACHT Louis, VAN CAESTER Luc, VAN DEN BOSSCHE Carine, VANDER
DUSSEN Marianne, VANDERSTRAETEN Andy, VAN OOST Francine, VANTILBORGH
Rik, VEKEMAN Vincent

1. Verwelkoming
De voorzitter, Marc DE POTTER, opent de AV om 19u15 met een verwelkoming bij de
opening van het 47ste 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. Een speciaal woord van dank, met bijhorende geste, gaat naar
Piet Eeckman, die de lessen verzorgde en blijft verzorgen. Zie Bijlage 1 voor de
uitnodiging.
2. Financieel verslag
Magda CAUS geeft financieel verslag: dit verslag betreft de periode 1 juli 2017 – 31
december 2017 omdat het bestuur beslist heeft de boekhouding vanaf nu op basis van het
burgerlijk jaar bij te houden. Er is een bedrag van 9557,84 € in kas dat overgedragen
wordt naar 2017 en met de te verwachten inkomsten (vooral lidgeld, cursussen en
gemeentesubsidie) en uitgaven (vooral clublunch, BBQ en prijzengeld) laat dit bedrag toe
de initiatieven van 3/6/9 en champagne op de 5de vrijdag in stand te houden.
Het bestuur stelt ook voor over de volgende jaren, d.i. vanaf 2018-2019, een reserve op te
bouwen van 3000 € om ten gepasten tijde een deelmachine te kunnen kopen en stelt een
tijdelijk verhoging van 10 € over voor het lidgeld: m.a.w. voor het seizoen 2018-2019 zal
het lidgeld 100 € bedragen. Het bestuur blijft Miel Clottens dankbaar dat hij de giften
blijft geven en van zodra de reserve opgebouwd is, kan het lidgeld weer omlaag. In de
financiële verslagen van de volgende jaren zal de schatbewaarder de toestand van deze
reserve afzonderlijk weergeven.
3. Sportief verslag
Er waren gedurende het voorbije jaar gemiddeld 11 tafels (zoals vorig jaar). BCWH1
werd 6de in 3de Nationale B en BCWH2 werd 5de in Liga 1B. De clubcompetitie werd
gewonnen door Jan SERRAS, waarop applaus. Het zomerkampioenschap werd gewonnen
door Joost CALLENS, waarop applaus. de prijsuitreiking heeft dan plaats.

4. Kalender van het 47ste speeljaar
De aandacht wordt in het bijzonder getrokken op de data voor de Challenge Miel Clottens
(zaterdag 28 april 2018 met aansluitende BBQ) en de clubbrunch (zondag 17 juni 2017).
Zie Bijlage 2.
5. Mededeling in verband met de opvang van nieuwe leden ex-cursisten
De regeling in verband met de opvang van ex-cursisten wordt toegelicht en is aangehecht
als Bijlage 3.
6. Mededeling: kalender van districtsparenkampioenschap
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7. Speelgarantie
Ten gevolge van de reacties van enkele spelers, zowel geschreven als mondeling aan de
leden van het bestuur meegedeeld, en van de afwezigheid van een aantal van deze leden
op de AV is het bestuur van mening dat dit punt op de huidige AV niet kan besproken
worden. Het bestuur zal zich hierover verder beraden.
8. Voorstel van een clublid: speciale tornooiformule op de 5de vrijdag
Het voorstel op de enkele 5de vrijdagen volgens een andere tornooiformule wordt in
principe aanvaard, maar de voorlopige uitwerking, zoals beschreven in het document dat
bij de uitnodiging was gevoegd, zal verder aangepast worden. Hans Secelle en Mieke De
Neve geven zich op als lid van een werkgroep die met Rik vantilborgh een formule zal
uitwerken. Dit zal niet voor de 5de vrijdag van september klaar zijn – en dus gaat dan het
gewone topjestornooi met champagne door.
9. Maandelijkse kampioen
Het voorstel van het bestuur een maandelijkse kampioen te kronen volgens variërende
criteria wordt aanvaard. De prijs zal symbolisch zijn en zo de clubkas nauwelijks tot last
zijn. Zie Bijlage 4 voor de criteria van dit experiment.
10. Verkiezing van het bestuur
Etienne Bertin en Magda Caus waren uittredend en herkiesbaar en worden herkozen. De
leden van het bestuur zijn nu, met hun laatste verkiezingsjaar:
Jacques De Boeck
2015
Piet Eeckman
2015
Marc De Potter
2016
Rik Vantilborgh
2016
Etienne Bertin
2017
Magda Caus
2017
Marc De Potter meldt dat hij zijn mandaat van voorzitter ter beschikking stelt van de Raad
van Bestuur, en dit ten laatste tegen de AV van september 2018. Hij herinnert de leden
eraan dat de AV de leden van Raad van Bestuur kiest en dat die bestuurders onder elkaar
de taken verdelen, waaronder ook de taak van voorzitter.
11. Voorstel van een clublid: loskoppeling van de datum van de AV van een vrijdag.
Het bestuur zal deze suggestie van interne orde overwegen, met speciale aandacht voor de
aangehaalde redenen (tijdsdruk op het gewone tornooi na de AV en interesse van de
leden), en een besluit nemen.

Bijlage 1

BRIDGECLUB HEUSDEN

Beste,
Het bestuur nodigt u uit op de Algemene Vergadering die doorgaat in ons lokaal De Eekhoorn
op vrijdag 1 september 2017 om 19u15.
Dagorde
1. Verwelkoming
2. Financieel verslag
3. Sportief verslag en prijsuitdeling van het speeljaar 2016-2017 en van de
zomercompetitie 2017
4. Kalender van het 47ste speeljaar
5. Mededeling: opvang van nieuwe leden ex-cursisten
6. Mededeling: kalender van districtsparenkampioenschap
7. Voorstel: invoering van een speelgarantie
8. Voorstel: speciale spelformule op de 5de vrijdagen
9. Voorstel: maandelijks kampioen
10. Verkiezing van het bestuur
11. Andere punten door de leden aangebracht
Na de 1ste ronde van het toernooi wordt een kaasschotel aangeboden.
Betreffend punt 2: Financieel verslag
Na analyse van de financiële toestand, wordt het lidgeld voor het seizoen 2018-2019
vastgelegd op 100 €. De verhoging is bedoeld om over de komende jaren een reserve
aan te leggen voor de aankoop van een deelmachine.
Betreffend punt 4: Kalender
Noteer in het bijzonder al de data voor de Challenge Miel Clottens (zaterdag 21 april
2018 met aansluitende BBQ) en de clublunch (zondag 17 juni 2018).
Betreffend punt 5: Opvang ex-cursisten
In bijgevoegd document wordt de opvang van de nieuwe leden ex-cursisten
beschreven.
Betreffend punt 7: Speelgarantie
Bijgevoegd document werd al verspreid, werd na enkele reacties licht aangepast en
tijdens de AV zal het verder toegelicht en besproken worden.
Betreffend punt 8: 5de vrijdag
Er is een voorstel om op de 5de vrijdagen (4 keer: in september 2017, december 2017,
maart 2018 en juni 2018) volgens een andere spelformule te spelen. Bijgevoegd
document beschrijft een mogelijke organisatie, die met enkele vrijwilligers verder zou
kunnen uitgewerkt worden.

Betreffend punt 9: Maandelijkse kampioen
Voorstel om de behaalde punten ook per maand te klasseren en in verschillende
categorieën een maandelijkse kampioen te vieren met een democratische prijs.
Betreffend punt 10: Verkiezing van het bestuur
Etienne Bertin en Magda Caus zijn uittredend en herkiesbaar. Kandidaturen worden
verwacht bij Marc De Potter ten laatste op 31 augustus.
Etienne Bertin
Jacques De Boeck
Marc De Potter

2014
2015
2016

Magda Caus
Piet Eeckman
Rik Vantilborgh

2014
2015
2016

Bijlage 2

Bijlage 3
Bridgeclub Heusden: De opvang van de nieuwe leden ex-cursisten in onze club

Gedurende het seizoen 2017-2018, met andere woorden, vanaf 1.9.2017 tot en met 30.6.2018
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. voor die 2de en 4de vrijdagen, maar ook op de andere vrijdagen kunnen de ex-cursisten
natuurlijk ook gebruik maken van de speelgarantie, van zodra dat systeem ingevoerd
is;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. de ex-cursisten die in aanmerking komen zijn die van de laatste lichting: Beck Rose,
Claeys Arnold, De Backer An, Dossche Dirk, Michels Roos, Moerman Rita, Van Der
Voort Peter, Van Nevel Luc, Van Rostenberghe Mieke.
Het bestuur en de ex-cursisten rekenen op jullie medewerking.

Bijlage 4

Een prijs voor de kampioen van de maand.
Er zal elke maand een kampioen gevierd worden. Om dat maandelijks
kampioenschap op te fleuren zal er elke maand een ander criterium gebruikt
worden om de kampioen aan te duiden. Ex-aequo’s ontvangen allen een kleine
prijs.
Criteria voor de aanduiding van de maandelijkse kampioen per maand van
september tot en met juni
September: Clublid met de hoogste aantal 100%
Oktober: Eerste vrouw
November: Eerste cursist sessies 1, 2 en 3
December: Clublid met de laagste aantal 0%
Januari: Eerste cursist sessies 2 en 3
Februari: Eerste man
Maart: Eerste cursist sessie 3
April: Eerste senior = 65+
Mei: Eerste mid-life 45+ én 65Juni: Eerste junior = 45-

