Bridgeclub Heusden
Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van vrijdag 7 september 2018
(Uitnodiging in Bijlage 1)
Aanwezig: BECK Rose, BERTIN Etienne (bestuurslid), CALLENS Joost, CASTELEYN
Marc, CATRY Bernadette, CAUS Magda (schatbewaarder), CEUNENS Dirk, CLOTTENS
Miel, CRUYL Annie, DAUWE Jenny, DE BACKER An, DE BOECK Jacques (bestuurslid),
DE CLERCQ Edith, DE CLERCQ Eric, DE CRAENE Luc, DE NEVE Mieke, DE PAUW
Peter, DE PLUS Ria, DE POTTER Marc (voorzitter), DE RYCKE Kris, DE SCHRYVER
Michèle, DE STROOPER Thierry, DERAVE Katrien, DOBBELAERE Jan, EECKHOUT
Marc, EECKMAN Piet (bestuurslid), GALLE Patrick, GHESQUIERE Jan, GHYSELINCK
Luc, GOOSSENS Frieda, HARNIE Hugo, HELLEBUYCK Hubert, LAMOTE Peter,
MELKENBEEK Renaat, MOERMAN Rita, MYS Noël, OPSOMER Dirk, PAELINCK Hilda,
ROELS Achiel, SCHREURS Liesbeth, SECELLE Hans, SERRAS Jan, SPRUYT Peter, VAN
ACHT Louis, VAN DEN BOSSCHE Carine, VAN DER MAELEN Anita, VAN DER
VOORT Peter, VANDER DUSSEN Marianne, VANDERSTRAETEN Andy,
VAN
OVERMEIRE Frank, VANTILBORGH Rik (secretaris), VERSTRAETEN Guido

1. Verwelkoming
De voorzitter, Marc De Potter, opent de AV om 19u15 met een verwelkoming bij de
opening van het 48ste speeljaar. Hij richt ook een woord van dank 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 en
naar Miel Clottens voor het onvermoeibaar voorbereiden van de giften.
2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 1.9.2017 (zie website)
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Financieel verslag 2017 (Bijlage 2)
Magda Caus geeft financieel verslag: dit verslag betreft de toestand op 31 december 2017.
Er was een bedrag van 9557,84 € in kas op 1.1.2017 en op 31.12.2017 is dat 10.124,43 €,
m.a.w. een positief saldo van 566,59 €. Het bestuur stelt daarom vor alle initiatieven te
verlengen. Wat aanvaard wordt.
Het bestuur stelt ook voor over de volgende jaren, d.i. vanaf 2018-2019, een reserve op te
bouwen tot 3000 € om ten gepasten tijde een deelmachine te kunnen kopen. In de
financiële verslagen van de volgende jaren zal de schatbewaarder de toestand van deze
reserve afzonderlijk weergeven.
4. Jaarverslag 2017 (zie website)
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
5. Kwijting van het bestuur
De AV geeft bij applaus kwijting aan het bestuur.

6. Verkiezing van het bestuur
Er waren op 31 augustus geen ka ndidaturen neergelegd bij de voorzitter en de huidige
uittredende en herkiesbare bestuurders Jacques De Boeck en Piet Eeckman worden bij
applaus herkozen.
Marc De Potter herinnert de AV aan zijn eerdere aankondiging het mandaart van
voorzitter neer te leggen. Het nieuw verkozen bestuur beraadt zich even over de toestand
en duidt Rik Vantilborgh aan als nieuwe voorzitter.
Deze aanvaardt en brengt een gepaste hulde aan zijn voorganger Marc De Potter, waarop
een lang applaus.
Rik Vantilborgh zit de AV verder voor.
7. Wijziging van het lidgeld 2018-2019
Het op voorhand toegestuurd document over dit punt (Bijlage 3) wordt besproken en
goedgekeurd. Het lidgeld 2018-2019 wordt aldus vastgelegd op 50 € voor de vrijdagclub
en 10 € voor de woensdagclub.
Het bestuur kondigt ook aan dat het lidgeld voor 2019-2020 niet zoals gewoonlijk op deze
AV zal vastgelegd worden, maar op een latere AV, te houden in begin 2019. De leden
zullen daarover tijdig ingelicht worden.
8. Prijsuitdelingen
De clubcompetitie werd gewonnen door Peter LAMOTE, waarop applaus. Het
zomerkampioenschap werd gewonnen door Luc DE CRAENE, waarop applaus.
9. Kalender van het 48ste speeljaar
De aandacht wordt in het bijzonder getrokken op de data voor de Challenge Miel Clottens
(zaterdag 27 april 2019 met aansluitende BBQ) en de clubbrunch (zondag 23 juni 2019).
Zie Bijlage 4.
10. Mededeling: kalender van districtsparenkampioenschap
De kalender wordt meegedeeld en zal aan de leden toegestuurd worden.
11. De prijzen in onze club
Het op voorhand toegestuurd document over dit punt (Bijlage 5) wordt besproken en
goedgekeurd.
12. Punten door de leden aangebracht
 Jan Serras bedankt de club voor de steun in de betwisting die hij, samen met
zijn partner Peter Lamote, met de VBL had naar aanleiding van een beslissing
en beroep in de districtscompetitie.
 Desgevraagd bevestigt het bestuur dat de bijdrage voor de competitie door de
club betaald wordt en niet door de deelnemende viertallen.

Bijlage 1

BRIDGECLUB HEUSDEN

Beste,
Het bestuur nodigt u uit op de Algemene Vergadering die doorgaat in ons lokaal De Eekhoorn
op vrijdag 7 september 2018 om 19u15.
Dagorde
1. Verwelkoming
2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 2017
3. Financieel verslag 2017 en goedkeuring door de leden
4. Jaarverslag 2017
5. Kwijting van het bestuur
6. Verkiezing van het bestuur
7. Voorstel tot wijziging van het lidgeld voor 2018-2019
8. Prijsuitdeling van het speeljaar 2017-2018 en van de zomercompetitie 2018
9. Kalender van het 48ste speeljaar
10. Mededeling: kalender van districtsparenkampioenschap
11. De prijzen in onze club
12. Andere punten door de leden aangebracht
Na de 1ste ronde van het toernooi wordt een drankje aangeboden met sandwiches.
Betreffend punt 6: Verkiezing van het bestuur
Jacques De Boeck en Piet Eeckman zijn uittredend en herkiesbaar. Kandidaturen
worden verwacht bij Marc De Potter ten laatste op 31 augustus.
Jacques De Boeck
Marc De Potter
Etienne Bertin

2015
2016
2017

Piet Eeckman
Rik Vantilborgh
Magda Caus

2015
2016
2017

Marc De Potter legt zijn mandaat van voorzitter neer en na de verkiezing van twee
nieuwe bestuursleden, zal het bestuur een voorzitter kiezen.
Betreffend punt 7: Voorstel tot wijziging van het lidgeld 2018-2019
Een document daarover wordt de leden ter goedkeuring voorgelegd. Na analyse van de
financiële toestand, stelt het bestuur voor dat het lidgeld van de club zelf voor het
seizoen 2019-2020 wordt vastgelegd op 10 / 50 / 60 €, al naargelang men lid wil
worden van de woensdagclub, de vrijdagclub of beide.
Betreffend punt 10: Kalender
Noteer in het bijzonder al de data voor de BBQ van de woensdagclub (woensdag 5
september 2018), de Challenge Miel Clottens (zaterdag 27 april 2019 met aansluitende
BBQ) en de clublunch (zondag 23 juni 2019).

Bijlage 2: Financieel verslag 2017

Bijlage 3: Voorstel in verband met het lidmaatschap van de club.
Om haar campagne voor de heropleving van het bridgespel in Vlaanderen te financieren, heeft
de Raad van Berstuur van de VBL beslist het lidgeld vanaf dit seizoen 2018-2019 te verhogen
van 31 € naar een bedrag tussen 35 € en 50 €, afhankelijk van de manier waarop men al dan
niet het “Magazine Beter Bridge” wenst te ontvangen. Dat is een fikse verhoging en onze club
heeft via het district gevraagd een nauwgezette controle uit te oefenen op het bereikte
resultaat.
Tot nu toe was het de politiek van BC Heusden om een globaal lidgeld van 90 € (100 € vanaf
dit seizoen, zoals beslist in de laatste Algemene Vergadering) te vragen en daarmee ook het
VBL-lidgeld te financieren van die clubleden die via onze club VBL-lid wilden zijn. Het
verschil tussen die 90 (of 100) € en het VBL-lidgeld (voordien van 30 of 31 €) werd dan door
het bestuur aangewend om allerlei activiteiten te financieren. Leden van BC Heusden die via
een andere club lid waren van de VBL “financierden” aldus, voor 31 € meer dan de anderen,
onze activiteiten. Maar nu het VBL-lidgeld mogelijks beduidend meer wordt, is zo een positie
volgens uw bestuur niet langer houdbaar, temeer dat dit in andere clubs ook vaak het geval
was.
Uw bestuur is dus van oordeel dat het moment gekomen is om die aanpak te laten varen en
doet het volgend alomvattend voorstel dat kadert binnen de 100 € zoals goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van 2017:
1. BC Heusden heeft twee soorten leden: woensdagleden en vrijdagleden.
2. Het lidgeld voor het seizoen 2018-2019 bedraagt 10 € voor de woensdagleden en 50 €
voor de vrijdagleden en geeft de volgende rechten:
a. Voor de woensdagleden
i. Spelen op woensdag.
ii. Deelname aan de activiteiten van de woensdagclub, zoals de taart of
oliebollen.
b. Voor de vrijdagleden
i. Spelen op vrijdag.
ii. Deelname aan de activiteiten van de vrijdagclub, zoals de twee avonden
met een hapje en een drankje (1ste vrijdag van september en 1ste
speelvrijdag van het jaar), BBQ, clubbrunch, 3/6/9, 5de
vrijdagchampagne, tweemaandelijks kampioenschap.
Als men alleen woensdag- of vrijdaglid is, betaalt men het gewone tafelgeld van 2,50
€ als men op respectievelijk vrijdag of woensdag komt spelen.
3. Met uitzondering van wat volgt in punt 4, moet een lid van BC Heusden ook lid zijn
van de VBL, via BC Heusden zelf of via een andere club. Als een persoon ervoor kiest
via onze club VBL-lid te worden, zal de club het lidgeld innen en doorstorten.
4. Elke persoon heeft recht op samengeteld 10 namiddagen of avonden per seizoen (van
1 september tot en met 31 augustus) in onze club zonder noodzakelijkerwijze lid te
zijn van de VBL. Als die persoon geen lid is van BC Heusden betaalt z/hij 2,50 €
tafelgeld, zoals elke andere gast. Bij de elfde deelname moet het volle VBL-lidgeld
(nu dus 35 à 50 €) betaald worden, ongeacht het tijdstip waarop deze elfde deelname
valt. De wedstrijdleiders zullen deze informatie bijhouden en ervoor zorgen dat er
volgens deze regel gehandeld wordt.
5. De recente verhoging van 90 € naar 100 € is in de Algemene Vergadering van 2017
goedgekeurd om een reserve op te bouwen voor de aankoop van een deelmachine.
“Normaal” gezien zou het standaard vrijdaglidgeld dus van 100 € naar maximaal 120

€ moeten gaan, om de maximale 20 € extra VBL-lidgeld te financieren, maar dit doen
we dus niet, zoals hiervoor uitgelegd. Uit de onderstaande tabel blijkt overigens dat
voor een standaard vrijdaglid (clublid en VBL-lid via de club) het lidgeld 100 € blijft,
zoals besloten in de laatste Algemene Vergadering. De opbouw van de reserve voor de
deelmachine zal ieder jaar beslist worden door de Algemene Vergadering op basis van
het financieel resultaat.
6. De hoogte van het jaarlijks lidgeld zal, zoals voorheen, elk jaar in de Algemene
Vergadering vastgelegd worden voor het daaropvolgend seizoen en op basis van een
voorstel van het bestuur.
7. Wie competitie speelt voor onze club, moet via onze club VBL-lid zijn.
Dit leidt tot de volgende tabel voor het lidmaatschap voor 2018-2019:
Lidmaatschap
Bedrag
Alleen woensdaglid
10 €
Alleen vrijdaglid
50 €
Woensdag- en vrijdaglid
60 €
Wie VBL-lid wil worden via BC Heusden betaalt 35/40/50 € extra.
Het bestuur

Bijlage 4

Bijlage 5

