Verslag van de algemene vergadering van vrijdag 18 januari 2019 om
19u

Aantal aanwezige leden

22

1. Verwelkoming

De voorzitter Rik VANTILBORGH verwelkomt de leden en opent de
algemene vergadering

2. Financiële toestand

Wegens afwezigheid van de schatbewaarder Magda CAUS, licht
Jacques DE BOECK het financieel verslag 2018 toe. Het detail van de
boekhouding Is ter inzage van leden beschikbaar. Hieronder het
algemeen overzicht:

Boekjaar 2018
OVERZICHT TOTALEN
Omschrijving

3. Jaarverslag 2018

Bedrag

Overdracht 2017

8 437.10 €

Tafelgeld

327.50 €

Lidgeld

8 901.00 €

Prijzen

-527.32 €

3-6-9

-160.20 €

Eten & drinken

-3 625.13 €

Belfius

-32.25 €

Facturen, subsidies & materiaal

-2 969.43 €

Lessen 2018

1 118.38 €

TOTAAL

11 469.65 €

Jacques licht het Jaarverslag; Etienne BERTIN maakte het jaarverslag
2018 op in overleg met het bestuur.
Inhoud Jaarverslag bestaat uit 4 grote rubrieken: (detail in bijlage)
Financieel overzicht

Organisationeel overzicht

Sportief overzicht

Evenementen.

Dank aan Piet EECKMAN voor opmaak “Verslag Bridgelessen 2018”

4. Kwijting aan het bestuur
voor het werkjaar 2018

De voorzitter vraagt om kwijting aan de leden ten overstaan van het
bestuur voor werkjaar 2018. Alle aanwezige leden gaan akkoord en
verlenen hiermee deze kwijting.

5. Verkiezing van het bestuur
(pro forma)

Er zijn momenteel geen herkiesbare bestuursleden, huidig bestuur
blijft ongewijzigd, vanwege de recente verkiezing in september 2018.

6. Budget 2019

Rik maakte het budget 2019 op en licht dit toe aan de leden. Budget
bestaande uit:
Financiële toestand van de club (begin en einde boekjaar)

Financiële toestand van de club komend boekjaar (budget)

Strategische reserve

Operationele reserve

Ledenstructuur 2018-2019

Er wordt geen verhoging van het lidgeld club voorzien voor 20192020
Prijzenpolitiek wordt eveneens toegelicht en goedgekeurd.

7. Aanpassing Reglementen

Marc DE POTTER paste het reglement aan.
Reglement “Sanctiebeleid” werd vervangen door “Ethiek en
Discipline”, reglement inzake “Gebruik brigdemates” werd
toegevoegd. In zijn afwezigheid licht Rik wijzigingen toe.

8. Nieuw Organogram

Rik licht toe. (detail in bijlage)

9. Evolutie van ledenbestand

Jacques maakte “Evolutie van ledenbestand” op en licht dit toe aan
de leden. Algemeen is er aanzienlijke groei van het ledenaantal & het
aantal aanwezige leden stijgt op de woensdagspelingen.

10. Varia

Opmerkingen:
 Sommige links op de website werken niet correct, dit is
ondertussen verholpen
 Uitslagen verschijnen soms laattijdig op de website: Rik en
Etienne doen hiervoor het mogelijke in de toekomst
 Bridgelessen voor beginners:
- de club plant eind 2019 een nieuwe reeks bridgelessen op
basis van het systeem “vijfkaart hoog”;
- aan de leden wordt gevraagd om hiervoor reclame te
maken in hun vrienden- en kennissenkring;
- email-adres van belangstellenden doorgeven aan Piet
Eeckman of iemand van het bestuur;
- er zal een flyer beschikbaar zijn.

