Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 12 juli 2012
Aanwezig:

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

Verontschuldigd

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

1. MDP opent de BV om 20u00.
2. De agenda wordt aangenomen:
1) financiële toestand
2) districtskampioenschap
3) evaluatie souper 2012 en voorbereiding souper 2013
4) voorbereiding Algemene Vergadering van 7 september 2012
5) kalender 2012-2013
6) voorbereiding van de vrijdagse giften
7) ledencampagne en verdeling Heusden-Wetthra
8) voorstel tot samenvoeging van Heusden – BCWH – Wetthra
9) vrijdagse partnerzoekers
10) verhuring van materiaal
11) vakantieregeling
12) verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid
13) toilethygiëne
14) varia
3. Het financieel verslag van MC (bijlage 1)wordt besproken. de nieuwe initiatieven (3/6/9
en champagnevrijdagen) kunnen blijkbaar goed gedragen worden en worden verlengd
voor het komend seizoen. De kastoestand is bevredigend en er worden geen speciale
uitgaven gepland voor het komend seizoen.
4. Een brief aan alle leden i.v.m. een parenkampioenschap dat georganiseerd wordt door het
district Oost-Vlaanderen. (bijlage 2) wordt besproken en aangevuld. De brief zal op tafel
gelegd worden en ook per mail aan alle leden verstuurd worden. In het bijzonder wordt
besloten het best geklasseerde vol-Heusdense paar te belonen met 2 flessen champagne.
5. Het souper wordt positief geëvalueerd, in het bijzonder de DJ en de locatie. Er wordt ook
beslist het souper van 2013 opnieuw te laten doorgaan in het Groenhof en wel op zaterdag
22 juni. EC reserveert nu reeds de zaal.
6. Voor de AV van 7 september zal RV de gewone uitnodiging met de klassieke
agendapunten voorbereiden. In het bijzonder is EC uittredend en herverkiesbaar als
bestuurslid. RV bereidt een schema voor de toespraak van MDP voor.
7. Het voorstel van kalender 2012-2013 wordt met wijzigingen aanvaard (bijlage 3).
8. Op voorstel van MC wordt besloten het voorbereiden van de vrijdagse giften uit te
besteden aan Luc Van Heesvelde, tegen betaling van 5 € per 28 giften. RV zorgt voor de
aanlevering van de giften middels een algemeen aanvaard deelprogramma. EC zal
nakijken hoeveel plankensets de club heeft en er zullen er eventueel bijgekocht worden
om er 5 te hebben. EC zal ten gepaste tijde aan Luc Van Heesvelde de verwachte levering
bespreken.
9. De ledencampagne loopt en de leden die nog niet betaalden zullen met een mail aanspoort
worden dit zo snel mogelijk te doen. De verdeling van het VBL-inschrijvingsgeld van
BCWH tussen Heusden en Wetthra zal gebeuren op basis van de aangesloten leden.

10. I.v.m. een eventuele samensmelting van de 3 clubs (Heusden, BCWH en Wetthra) voor
het seizoen 2013-2014, zal MDP contact opnemen met de voorzitter van Wetthra.
11. Op aanvraag van enkele spelers zal een systeem voorgesteld worden om het vinden van
een occasionele partner te vergemakkelijken. De leden zullen een maand de tijd krijgen
suggesties te doen en het systeem zal vanaf 1 oktober in voege treden en na één jaar
geëvalueerd worden (voorstel in Bijlage 4).
12. Soms wordt gevraagd materiaal van de club te gebruiken voor andere gelegenheden. er
wordt besloten dat:
a. tornooien met filantropische bedoeling gratis materiaal mogen gebruiken;
b. plankjes, bidding boxes en matjes gratis gebruikt mogen worden;
c. het gebruik van Bridgemates zal afgerekend worden op 1,5 € per effectief
gebruikte BM.
13. Voor de vakantie zal de computer bediend worden door
a. RV op 6, 13 en 20 juli en 24 augustus
b. MDP op 27 juli en 17 en 31 augustus
c. Jan Ghesquiere op 3 augustus
d. X (?Frank Pauwels) op 10 augustus
14. Een voorstel van verzekering BA (KBC) wordt besproken en MDP zal een andere offerte
vragen om te kunnen vergelijken.
15. Na enkele klachten over de hygiëne in het damestoilet, in het bijzonder i.v.m. het afdrogen
van de handen (idealiter keukenrol), wordt besloten de zaalverantwoordelijke aan te
spreken.
16. Er wordt tenslotte besloten de verhouding met de woensdagspelers te onderzoeken. MDP
zal daartoe contact opnemen met Gilbert Steenhaut
Taken lijst
MDP contact met voorzitter van Wetthra i.v.m. eventuele samensmelting
vraagt 2de offerte voor verzekering BA
spreekt de zaalverantwoordelijke aan over de toiletten
contact met voorzitter van de woensdagkaarters om de verhouding uit te klaren
EC

reserveert zaterdag 22 juni in ’t Groenhof
maakt inventaris van de plankjes van de club

RV

verstuurt brief aan alle leden over parenkampioenschap van het district
bereidt uitnodiging en agenda van AV voor
zoekt een deelprogramma
spoort de leden aan tot betalen
maakt voorstel tot systeem voor het vinden van een occasionele partner
vraagt Frank Pauwels voor de computer op 10.8

Bijlage 1 zal ik scannen voor de definitieve versie en de andere bijlagen zitten bij de mail.

