Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 1 februari 2012
Aanwezig:

BERTIN Etienne (EB), CAUS Magda (MC), CLOTTENS Emiel (EC), DE
POTTER Marc (MDP), VANTILBORGH Rik (RV)

1. De voorzitter, MDP, opent de BV om 20.00.
2. De agenda wordt aangenomen:
1) financieel verslag
2) evaluatie nieuwjaarsreceptie
3) voorbereiding opening volgend speeljaar
4) ledenlijst
5) BBQ-toernooi
6) souper
7) prijzen 5de vrijdagen
8) varia: contact VBL over groeiende clubs en paarnummerkaartjes
3. MC brengt financieel verslag uit over de toestand op 1.2.2012. De (gezonde) toestand is
aangehecht als bijlage.
4. De nieuwjaarsreceptie was geslaagd en de kwaliteit werd door de leden geapprecieerd.
duidelijk punt voor verbetering: de publiciteit, vooral over het uur (verschillende mensen
kwamen recht van tafel). Er word beslist voor volgend jaar de volgende
informatiecampagne te voeren:
1) expliciete vermelding op de kalender, vooral van het uur van de maaltijd
(20.00)
2) aankondiging bij de uitslag van de clubavonden in december
3) aankondiging op de site
4) mailing naar de leden met e-mail en telefonisch naar de enkele leden zonder email.
5. Op vrijdag 7.9.2012 gaat het volgend speeljaar van start. Zoals gewoonlijk komen we om
18.00 samen en zorgt MDP voor de “hardware”. Tegen volgende BV bereidt RV een
ontwerp van kalender voor.
6. De definitieve ledenlijsten zijn door RV aan de VBL meegedeeld, zijn klaar voor
publicatie op de site en ieder bestuurslid krijgt ze ook op papier. Het lidmaatschap van
Thierry Bontinck, Bob Lapin en Christiane Vandenheede werd in orde gebracht bij de
VBL, alsook het BBM-abonnement van Christiane Vandenheede en Magda Caus.
7. Het BBQ-toernooi gaat door op zaterdag 5 mei 2012 in barometerformule. Dezelfde
traiteur zal aangesproken worden.
Zoals gewoonlijk zal er afzonderlijk ingeschreven worden voor het toernooi en voor de
BBQ.
De inleg voor deelname aan het toernooi zal voor iedereen 5 € bedragen, XX zorgt voor
de prijzen (dat zijn we vergeten bespreken), het toernooi begint om 14.00, de receptie
om 19.30 en de BBQ zelf om 20.00 (niet-leden betalen de kostprijs).
De club biedt de deelnemers een aperitief aan en een drankje met cake na de derde ronde
(wie zorgt daarvoor?).
8. Het souper heeft plaats op 23.6.2012 om 19.30 – en zal uitvoerig aangekondigd worden –
zie punt 4 hierboven. Het Groenhof zal gecontacteerd worden i.v.m. het menu en de DJ.
9. MDP zorgt voor 2 flessen champagne voor de twee 5de vrijdagen van dit speeljaar (30.3 en
29.6).

10. In verband met het dalend ledental zal de VBL gecontacteerd worden om enkele naburige
groeiende clubs te kennen.
Nieuwe paarnummerkaartjes zijn nodig.
11. Actielijst:
MDP
60 bonnetjes “BCH” en “BON”
10 + 10 nieuwe paarnummerkaartjes
“hardware” voor de openingssandwiches op 7.9.2012
2 flessen champagne op 5de vrijdagen 30.3 en 29.7
EC
gewone bonnetjes v oor een consumptie per tafel ten laste van de club
giften voor de barometer op de BBQ
contacteert Groenhof i.v.m. DJ en menu
EB
publicatie van de ledenlijst op de site
RV
contacteert catering voor BBQ
contacteert VBL i.v.m. groeiende clubs
xx
prijzen voor BBQ-toernooi
cake bij BBQ-toernooi

