Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van donderdag 4 juli 2013
Aanwezig:

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

MDP opent de BV om 20u00 en de agenda wordt aangenomen.
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Evaluatie + en – van het voorbije jaar
Het systeem om een partner te vinden wordt geapprecieerd en dus verlengd.
Het nieuwe systeem om giften te maken en te dupliceren geeft voldoening en heeft EC
van heel wat werk ontlast: het wordt verlengd.
Financiële toestand en verslag
Toelichting van MC. Het vereiste overschot is te klein geworden en er wordt beslist:
• het lidgeld 2014-2015 te verhogen naar 90 €
• de catering voor de AV en voor de Nieuwjaarsreceptie weer zelf te doen
Ledencampagne
Leden worden aangespoord te betalen.
Na discussie over de structuur van het lidgeld wordt eens en voor altijd beslist dat het
lidgeld één en ondeelbaar is: het geeft de leden het recht te spelen op vrijdag, lid te
worden van de VBL, deel te nemen aan de BBQ en aan het clubsouper, en afhankelijk
van de uitslag te delen in de 369-bonnetjes en de champagne.
Opportuniteit van de Algemene Vergadering van juni
Deze AV dient alleen voor het bepalen van het lidgeld van het daaropvolgend seizoen
en om de kalender van de VBL te kunnen respecteren. Er wordt beslist het lidgeld
telkens in de voorafgaande AV vast te leggen (na analyse van de financiële toestand)
en de AV van de lente af te schaffen.
Kalender en BBQ + souper vastleggen
Spelregels en arbitrage
De eerste ervaringen met arbitrage zijn positief en RV zal een set van korte blaadjes
klaarmaken over de belangrijkste spelregels, die dan op de tafels en op de website
zullen geplaatst worden.
Aanschaf van printer
We gaan de printer van de woensdagclub verder gebruiken – wij kopen de
inktcassettes.
BCWH-Heusden-Wetthra
Wetthra heeft de voorgestelde versmelting afgewezen. Dossier gesloten.
Districtsparenkampioenschap
De ervaring was positief wat contacten betreft, maar de organisatie kon beter en dit zal
aan het district meegedeeld worden.
Jaarverslag
RV bereidt het jaarverslag voor.
Algemene vergadering van 6 september 2013
De AV van 6 september wordt voorbereid. In het bijzonder komt het bestuur die dag
om 18u samen voor de sandwiches.

