Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 7 mei 2014
Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

MDP opent de BV om 20u en de agenda wordt aangenomen.
1. Financiën
Verslag van MC laat een gezonde financiële toestand zien. De initiatieven 369 en
champagnevrijdag worden voortgezet.
2. BBQ
De inschrijvingen zijn binnen en alles is voorbereid. De af te drukken lijsten zijn: aperitief
(voor Ginette), consommaties (id), tornooi (voor RV), BBQ zelf (voor MC).
3. Souper
Het aanbod van het Pauwkenshof wordt bestudeerd en de keuze valt op het aperitief van
18 (cava en hapjes), het menu van 45, de wijn van 18 (1/2 wood en ½ wit pp) voor een
totaal van 78, 80 voor de niet-leden.
4. Lidmaatschap
De ledencampagne wordt gelanceerd aan 90 euro te betalen vóór 1 juli.
5. BCWH 1
De inschrijving van BCWH 1 in de nationale competitie wordt bevestigd.
6. Bestuur
EC wenst zijn functies van officiële vertegenwoordiging neer te leggen. MDP neemt de
vertegenwoordiging in de Sportraad over, RV in het district. EC’s functie in de VBL
kwam vrij door niet-kandidatuur. Terzijde wordt beslist een extra sleutel van De Eekhoorn
aan te vragen om EC gemakkelijk te kunnen vervangen bij klaarzetten van de zaal.
7. Correcties aan de uitslag
Er wordt een eerste bespreking gehouden over de toepassing van correcties. RV zal een
voorstel formuleren en bespreken met enkele ervaren spelers.
8. Lessen
We opteren voor de organisatie van de officiële cursus over 16 lessen, a rato van 2 per
maand over oktober – mei. Een affiche wordt opgemaakt voor verspreiding in de ruime
omgeving. We denken ook over een voorstel van begeleiding van de nieuwkomers.
Piet Eeckman wordt gecontacteerd als potentiële lesgever (donderdag, aantal en
frequentie, aantal leerlingen, vergoeding).
9. Vakantieplanning
De afwezigheden van RV worden als volgt ingevuld: Jan Ghesquière op 16 mei, MDP op
6 juni, Jan Ghesquière op 25 juli en 1 augustus, MDP op 8 en 15 augustus

10. Verlichting
Verschillende spelers hebben klachten over de verlichting. Een oplossing wordt
nagestreefd uit eigen middel (uplighter) of via De Eekhoorn.
11. Back-up PC
Een back-up installatie van Messerbridge zal uitgevoerd worden op de PCs van MDP en
EC.

Actielijst
1. MDP maakt extra 369-bonnetjes aan.
2. MDP spreekt Pauwkenshof aan voor menu en tafelmenu’s.
3. RV lanceert ledencampagne.
4. EC verwittigt Sportraad en district van de gewijzigde vertegenwoordiging.
5. MDP vraagt extra sleutel van De Eekhoorn;
6. RV formuleert een voorstel tot behandeling van correcties en bespreekt het met enkele
ervaren spelers.
7. RV stuurt voorstel van affiche voor cursus aan het bestuur voor commentaar en formuleert
een voorstel van begeleiding ter discussie.
8. RV contacteert Piet Eeckman.
9. MDP test uplighter en neemt contact op met De Eekhoorn.
10. RV verzorgt installatie van Messerbridge op de PC van EC.

