Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van donderdag 11 april 2013
Aanwezig:

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

1. MDP opent de BV om 20u00.
2. De agenda wordt aangenomen:
2.1. bespreking van de financiële toestand en evaluatie van vermindering lidgeld / 369
/ champagne en mogelijkheid tot andere initiatieven voor de leden
2.2. evaluatie van districtsparenkampioenschap (en relatief laat begin en erg late
uitslag) en deelname volgend jaar
2.3. Messerbridge-opleiding: planning (Magda en Jan OK, Etienne OK met
documentatie, Muriël nog te starten)
2.4. Heusden – Wetteren – BCWH (zie bijlage)
2.5. suggestie om 52 vrijdagen te laten meetellen voor competitie
2.6. zaterdag 4 mei: BBQ – bevestiging datum (of niet: vraag van Merelbeke dat
diezelfde dag het individueel kampioenschap organiseert) en BP Catering ?
2.7. vrijdag 24 mei: Algemene Vergadering (lidgeld / eventueel samensmelting zie
punt 2.4) / 52 competitievrijdagen zie punt 2.5)
2.8. zaterdag 15 juni: Souper
2.9. VBL viertallencompetitie (BCWH 1 en 2): 1 mei ipv 1 juni
2.10. akkoord voor deelname van leden Heusden aan 4-tal Den Bruel
2.11. bidding boxes en vullingen (22.75 voor 4 sets en 0.45 voor en pas of 1 Klaveren)
2.12. vrijdags huwelijksbureau op de site (voorstel van Karel Colpaert)
2.13. kalender 2013-2014 (Pasen 20 april / Hemelvaart 29 mei / Pinksteren 8 juni) (zie
bijlage)
2.14. subsidiedossier
2.15. promotie van arbitrage
2.16. organisatie van officiële tornooien
3. Financiële toestand (zie bijlage 1). De vermindering van de reserve noopt tot
voorzichtigheid en er wordt besloten voor de volgende Nieuwjaarsreceptie terug te keren
naar de formule “belegde sandwiches”, te bereiden door het bestuur.
4. Districtskampioenschap. Na een moeilijke start (o.a. bij ons) liep alles uiteindelijk relatief
vlot. Mocht het district eden evaluatie houden, dan zal toch opgeworpen worden dat
Messerbridge in combinatie met een spreadsheet beter geschikt is om de tornooien en de
stand te beheren.
5. Opleiding Messerbridge. RV zal Muriël opnieuw aanspreken. Er zal ook een vakantie
planning opgemaakt worden.
6. Fusie BCWH. Na discussie volgt een gunstig advies. Het document zal door RV
bijgewerkt worden (zie bijlage 2) en MDP zal de zaak met de voorzitter van Wetthra
opnemen.
7. Duur van de competitie. Vanaf 1.9.2013 zal de competitie alle vrijdagen van het speeljaar
behelzen (t.t.z. van 1.9 t.e.m. 31.8). Om in de prijzen te delen moet 26 keer gespeeld
worden en het klassement wordt opgemaakt op de 26 beste uitslagen.
8. BBQ. Merelbeke verplaatste reeds hun tornooi en dus wordt 4 mei bevestigd. Wat de
praktische organisatie betreft:
8.1. barometer (EC bereidt de giften voor)
8.2. na de 4de ronde: drank (EC zorgt voor bonnetjes) en cake (MDP zorgt voor cake)

8.3. einde rond 18u15, aperitief vanaf 18u45/19u, BBQ vanaf 19u30
8.4. prijzen worden aangekocht door Mc (2 flessen champagne voor het 1ste paar)
9. Algemene Vergadering van 24.5. Volgende punten:
9.1. lidgeld blijft 80 en ledencampagne start
9.2. kalender 2013-2014 (zie bijlage 3)
9.3. (eventueel) samensmelting Heusden en Wetthra
9.4. competitie 1.9 tot 31.8 met 26/52 om mee te doen
10. Souper van 15.6. EC neemt contact op met Groenhof voor menu en zelfde DJ.
11. VBL 4tallencompetitie. Uiterste datum nu toch 1 juni. RV neemt contact op met kapiteins
en Staf Rasschaert, voorzitter BCWH.
12. Samenwerking den Bruel. Bestuur gaat akkoord met eventuele deelname van twee spelers
aan 4tal Den Bruel. RV vraagt aan VBL de modaliteiten van dit akkoord.
13. Bidding boxes. Er wordt besloten nieuwe vullingen te kopen voor 15 tafels (MDP)en de
bidding boxes zelf af te wassen (MC en RV). Voor de overige bidding boxes zullen nog
goede sets samengesteld worden (RV) en nieuwe pas- en 1K-kaartne worden eventueel
nadien gekocht.. Er worden ook nieuwe kaarten ion de plankjes gestoken (EC).
14. Vrijdags partner zoeksysteem. Karel Colpaert ontwierp een web-applicatie met
onmiddellijke mail aan alle leden. EB neemt contact op met Karel en het nieuw systeem
wordt aan de leden uitgelegd. Het huidige systeem van de donderdagmail blijft behouden.
15. Kalender 2013-2014. De nieuwe kalender wordt met kleine wijzigingen aangenomen (zie
bijlage 3). In het bijzonder neemt MDP contact op met Koningsdonk, Ten Bosse,
Pauwkenshof voor souper van juni 2014.
16. Subsidiedossier. het subsidiedossier wordt getekend en ingediend.
17. Arbitrage. Er wordt besloten op geleidelijke manier arbitrage te promoten en een register
van ongewone biedingen aan te leggen.
18. Organisatie van officiële tornooien. Er wordt beslist niet in te gaan op dergelijke
uitnodigingen, vanwege de beperkte en moeilijk te voorziene beschikbaarheid van de zaal.
19. MDP besluit de BV om 22u40.

Actielijst
MDP: begint fusiegesprekken met Wetthra
zorgt voor cake bij BBQ-tornooi
haalt bidding box vullingen af bij VBL
contacteert Koningshof / Ten Bosse / Pauwkenshof voor souper van 21 juni 2014
MC:
zendt nieuwe versie financieel verslag aan RV
zorgt voor de prijzen voor het BBQ-tornooi (o.a. 2 flessen champagne voor 1ste paar)
bidding boxes reinigen i.s.m. RV
EC:
steekt giften voor BBQ tornooi in barometerformule
bespreekt menu met Groenhof
nieuwe kaarten in plankjes
EB
contacteert Karel Colpaert voor partner-zoeksysteem
RV:
herwerkt fusiedocument voor MD
spreekt Muriël aan voor Messerbridge opleiding
contacteert BP Catering voor BBQ
legt inschrijvingsformulier voor souper vanaf 1ste vrijdag van mei
contacteert Staf Rasschaert i.v.m. 4tallen VBL
bidding boxes reinigen i.s.m. MC

