Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni 2011.
Aanwezig:

BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER
Marc, VANTILBORGH Rik

1. De voorzitter, MDP, opent de BV om 20u.
2. MCa geeft een tussentijds financieel verslag, waarbij een incasso van 10.034,13 €
vastgesteld wordt, maar waar natuurlijk nog verschillende onkosten in rekening moeten
gebracht worden (o.a. souper). De toestand is echter gezond en de gemaakte onkosten
komen overeen met vooral materiaal (inkt en koffer).
3. Aangezien er geen vraag meer schijnt te zijn naar een lokale kompetitie wordt besloten het
idee in de koelkast te stoppen. Er is dus tot nader order geen demarche bij de VBL meer
vereist.
4. RV informeert het bestuur van de uiteindelijke inschrijving van 3 teams voor de nationale
en Vlaamse competitie (kapiteins Freddy Bracke, Staf Rasschaert en Marc Eeckhout).
5. Het BBQ-toernooi van 14 mei: met een beperkt aantal tafels in het toernooi was de BBQ
zelf gelukkig zéér lekker en de leverancier zal ook in het vervolg mogen aantreden.
6. Na discussie wordt de kalender van het 41ste speeljaar vastgelegd. In het bijzonder:
a. vrijdag 2 september: Algemene vergadering
b. zaterdag 10 september: lotentoernooi ten voordele van Het Rode Kruis
c. vrijdag 6 januari: Nieuwjaarsreceptie
d. zaterdag 12 mei: BBQ-toernooi
e. zaterdag 23 juni: souper
Voor het BBQ-toernooi neemt RV contact op met de leverancier.
Voor het souper neemt MCl contact op met De Lozen Boer.
De volledige kalender zal in juli in de club liggen en door EB op de website gepubliceerd
worden.
7. Het gewijzigde voorstel voor de organisatie van het lotentoernooi wordt nog eens
besproken en de overeengekomen wijzigingen zijn in bijlage 1 aangebracht. De affiche die
naar de clubs zal gestuurd worden wordt verbeterd en is aangehecht in bijlage 2.
Taken:
a. EB koopt de wijnen aan
b. MCl dupliceert voldoende exemplaren van de 32 giften
c. RV contacteert de voorzitter van HRK Heusden (toelating, reclame, gadgets)
en de mogelijke andere sponsors
d. RV contacteert arbiter
8. De uitnodiging voor de algemene vergadering wordt besproken en is aangehecht in bijlage
3.
9. Bij de ledenadministratie worden vanaf het 41ste speeljaar de leden uitgenodigd hun
toestemming te geven (of niet) voor het verspreiden van de ledenlijst met
telefoongegevens per e-mail.
10. Voor de receptie van 2 september 2011 koopt MDP de benodigdheden en komen de
bestuursleden als gewoonlijk samen om 18u. Voor de consummatie na de 4de ronde
bereidt MCl de briefjes voor (met stempel).

Bijlage 1
Aangepast voorstel voor het lotentoernooi 2011
Organisatie
1. Ten voordele van het Rode Kruis.
2. Zaterdag na de tweede vrijdag van september, d.i. vóór het begin van de VBL-competitie
en in 2011 op zaterdag 10 september.
3. BC Heusden organiseert alleen maar vraagt bevriende clubs uit het brede Gentse (Wetthra,
Sandeman, Den Bruel, Merelbeke, Athena, Latem, Zwijnaarde, De Pinte, …) om
publiciteit te maken.
4. Voor de eerste keer beperken we tot 20 tafels (logeerbaar in De Eekhoorn en voldoende
Bridgemates).
5. Met sponsors.
Opzet
1. Parentornooi volgens barometer.
2. Verdeling van loten volgens de uitslag:
a. aantal lotjes voor het eerste derde van elke richting volgens de tabel hierna
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b. aantal lotjes voor de andere paren en per richting: 1 voor de laatste, 2 voor de
voorlaatste, enz.
3. Mogelijkheid om loten bij te kopen.
4. Verloting van de prijzen: mooiere prijzen voor ongeveer 1/8 van het deelnemersveld en
voor iedereen een behoorlijke fles rode wijn.
Financieel opzet
1. Per persoon 20 € deelnemingsgeld met inbegrip van drankje en taartje + zekere fles wijn.
2. Per lotje 1 €.
3. Sponsors.

Wat kan dat geven bij 20 tafels = 40 paren = 80 deelnemers?
Inkomsten: totaal = 1880 €
80 deelnemers (20 tafels) @ 20 € = 1600 €
80 lotjes @ 1 € = 80 €
2 sponsors @ 100 € = 200 €
Uitgaven: totaal 1170 €
arbiter = 100 €
tien mooiere prijzen van tweemaal 75/60/45/35/25 = 150 + 120 + 90 + 70 + 50 = 480 €
70 flessen van 5 € = 350 €
80 koffie @ 1 € = 80 €
80 taartjes @ 2€ = 160 €
Gift aan Het Rode Kruis rond 700 €

Bijlage 2
Affiche voor lotentoernooi
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BRIDGECLUB HEUSDEN

LOTENTOERNOOI TEN VOORDELE VAN HET RODE
KRUIS
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011 OM 14u STIPT
DE EEKHOORN MEERSSTRAAT 1 TE HEUSDEN
MAXIMUM 20 TAFELS
Geen klassiek bridgetoernooi, maar een toernooi waarbij de prijzen in
eerste instantie bestaan uit een aantal loten volgens het behaalde
resultaat en waar nadien de echte prijzen verloot worden.
Voor 20 € per persoon bieden wij u:
− deelname aan een bridgetoernooi van 32 giften in 8 ronden
van 4 giften in barometer
− na de vierde ronde pauze met een drankje en gebakje
− deelname aan de loterij voor 10 hoofdprijzen1 bestaande uit
uitzonderlijk goede tot zeer goede wijnen (telkens 2 flessen
van opeenvolgend ongeveer 75/60/45/35/25 €)
− een fles goede rode wijn voor alle deelnemers die geen
hoofdprijs hebben.
Er bestaat ook de mogelijkheid om loten bij te kopen aan 1 € per lot
en zo de kans op een hoofdprijs te vergroten.

1

Aantal hoofdprijzen = de helft van het aantal tafels.

Bijlage 3
Uitnodiging voor Algemene vergadering van vrijdag 2 september 2011
Beste,
Het bestuur u uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering, die doorgaat in ons lokaal op
vrijdag 2 september 2011 om 19u30.
Dagorde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verwelkoming
Sportief verslag
Financieel verslag
Vaststelling van het bedrag van het lidgeld voor het speeljaar 2011-2012
Verkiezing van de bestuursleden
Prijsuitdeling van het clubkampioenschap van het speeljaar 2010-2011
Kalender van het 41ste speeljaar
Andere punten door de leden aangebracht

Na de 4de ronde van het clubtoernooi dat volgt op de Algemene Vergadering worden belegde
broodjes en een drankje aangeboden.
Betreffend punt 4: Lidgeld
Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor het lidgeld voor het speeljaar 20112012 te behouden op 90 €. Dit lidgeld is te betalen op rekening 068-0916700-77 van
Bridgeclub Heusden. Graag zo snel mogelijk alstublieft.
Betreffend punt 5: Bestuur
Bestuursleden Etienne Bertin en Magda Caus zijn uittredend en herkiesbaar.
Kandidaturen moeten uiterlijk op 31 augustus ingediend worden bij Rik Vantilborgh.
Betreffend punt 7: Kalender
Noteer in het bijzonder de data voor het BBQ-toernooi (zaterdag 12 mei) en het
clubsouper (zaterdag 23 juni).
Andere mededelingen
1. Nieuwe leden worden aanvaard na goedkeuring van hun aanvraag door het
bestuur.
2. Niet-leden betalen 2,50 € tafelgeld. Niet-leden, die echter lid zijn van onze
zusterclub Bridgeclub Wetthra, betalen de eerste 4 aanwezigheden geen tafelgeld.
3. De kalender, die in het lokaal ter beschikking staat, zal ook op de website staan.
4. Gelieve gedurende het jaar alle wijzigingen van adres, telefoon of e-mailadres door
te geven aan Rik Vantilborgh.

