Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 9 mei 2012
Aanwezig:

CLOTTENS Emiel (EC), DE POTTER Marc (MDP), VANTILBORGH
Rik (RV)

Verontschuldigd

BERTIN Etienne (EB), CAUS Magda (MC),

1. De voorzitter, MDP, opent de BV om 19.00.
2. De agenda wordt aangenomen:
1) verzekering BA
2) Financiële en Administratieve onderrichtingen 2012-2013 van de VBL
3) zaalschikking en licht
4) Algemene Vergadering: timing
5) kalender 2012-2013
6) organisatie grote bridgeavond
7) rookruimte
8) taakverdeling binnen het bestuur
3. Na bevraging bij de VBL, krijgt RV de opdracht om bij KBC navraag te doen over een
verzekering BA voor de club (feitelijke vereniging – gekregen zaal vrijdag voor 50
mensen 19.30 – 02.00 en woensdag voor 20 mensen van 14.00 tot 18.00).
4. Er wordt beslist geen verdere actie te ondernemen naar de VBL toe i.v.m. de verhoging
van het lidgeld.
5. Om interferentie tussen tafels de verminderen en de ruimte voor het wisselen te vergroten
wordt beslist de zaalschikking aan te passen: vijf tafels langs de muur, in slang nog vijf
tafels, een “plankjestafel” in het midden en drie tafels aan het terras (computer en
mededelingen blijven onveranderd). EC heeft ook de zaalverantwoordelijke aangesproken
voor de verlichtingssterkte: de elektricien zal het nakijken.
6. Om beter te kunnen aansluiten bij de nieuwe timing van de VBL (met administratieve
onkosten te betalen voor aansluitingen en veranderingen na 1 september) wordt besloten
de Algemene Vergadering te verschuiven naar juni (dit jaar 15.6) met als enig punt het
lidgeld (80 €) en de ledenadministratie (betaling tegen 15.6). De andere items (o.a.
financieel en sportief verslag en prijsuitreiking blijven in september). MDP schrijft bericht
voor de leden – RV bereidt de nieuwe ledencampagne voor.
7. De kalender voor het nieuwe speeljaar wordt op punt gezet (bijlage 1) en zal op de site
gezet worden + op tafel gelegd.
8. Er wordt beslist een grote bridgeavond te organiseren op 5de (champagne-)vrijdag 30.11,
gratis deelname voor de bezoekers en met drankje na de 2de ronde. De volgende clubs
zullen hun leden informeren: Merelbeke (via Rita), Sandeman (via Muriel), Wetthra (via
Staf), Den Bruel (via Rik) en Athena (via Marc). RV zal briefje voorstellen (bijlage 2).
9. Het koude, winterse lot van de rokers wordt besproken en er wordt geopperd dat de ruimte
naast het café (waar de koude plats en zo gezet worden) gemakkelijk tot een binnenrookruimte zou kunnen omgebouwd worden. MDP neemt contact op met de Open VLD.
10. EC zou voor volgend seizoen graag de taak van het voorbereiden van de giften
overdragen. Er wordt geopperd Jean Stas aan te spreken voor het gebruik van de
deelmachine (tegen een vriendenprijs). Mocht dat niet lukken (of te duur zijn), dan zal een
andere oplossing gezocht worden.
11. Actielijst:
MDP
bericht aan de leden over de AV van juni

EC
EB
RV

contact met Marc De Pauw voor ombouw voor rokers
Jean Stas aanspreken voor het gebruik van de deelmachine
nieuwe tafelschikking
publicatie van de kalender op de site
contacteert KBC voor verzekering BA
inschrijvingsformulier 2012-2013 tegen 18.5
kalender afwerken
briefje voor 30.11

Bijlage 2: Uitnodiging voor 30 november 2012
Geachte bestuurslid,
Zou u volgend briefje aan uw mededelingenbord / op uw website / op de tafels willen
hangen / zetten / leggen?
Alvast bedankt
Het bestuur van BC Heusden
Beste bridger,
Op haar gewone clubavond van vrijdag 30 november 2012 nodigt Bridgeclub Heusden
u vriendelijk uit te komen meekaarten, met de bedoeling nog eens ouderwets gezellig
veel tafels te hebben.
Ons lokaal bevindt zich in de Meersstraat 1 te Heusden, in De Eekhoorn en er is
uitgebreide parkeermogelijkheid recht tegenover het lokaal of op de parking van de
Delhaize, vlak daarnaast.
Na de tweede ronde wordt u een drankje aangeboden en uw deelname is uiteraard
gratis.
Achteraf kan er in het café tot in de vroege uurtjes uitgebreid nagekaart worden, met
de giften en individuele uitslagen in de hand.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot dan,
Het bestuur van Bridgeclub Heusden

