Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 10 juli 2014
Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

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. Evaluatie
De volgende items worden geëvalueerd:
• competitie: zie punt 4
• arbitrage: geen papiertjes meer, alleen nog op de mail
• souper: zie punt e
• 369 en champagne 5de vrijdag: zie punt 1
3. Kalender
De bijgevoegde kalender zal verspreid worden (op tafel, per mail en op de site). Noteer
BBQ en Club Brunch
4. Clubcompetitie
Nieuw voorstel na opmerkingen van sommige leden: gewone clubcompetitie van
september tot juni en in de zomermaanden een speciale competitie met één prijs, alleen
voor de eerste – formule nog uit te werken (som van de 4 beste resultaten van de 8 of 9,
alleen parentellingen).
5. Voorbereiding Algemene Vergadering
• kandidaturen openstellen voor uitbreiding
• kaasschotel: MC vraagt een offerte
• zoniet broodjes en gewone afspraak (18u – MDP zorgt voor sandwiches, beleg en
boter)
• weer 90 € voor het seizoen 2015-2016
6. Souper
Na opmerkingen van sommige leden, onderzoeken we de mogelijkheid van een zondagse
middagbrunch (zoals vroeger al eens gebeurde).MDP vraagt inlichtingen.
7. Lessen
• Affiche bijwerken (MDP en RV)
• 100 A4 voor verspreiding in de wijde buurt en 60 A5 voor in de clubs.
• ook verspreiden via Facebook (van Magda) en via de VBL
• RV neemt verdere inlichtingen bij Piet.
• Mocht het lukken, dan misschien om de 3 jaar.

8. Ledencampagne
RV vervolledigt lijst van MC en na verificatie persoonlijk contact met late betalers.

Actielijst
1. MDP vraagt Brunch-offerte
2. RV vraagt verdere inlichtingen bij Piet Eeckman
3. MDP en RV werken affiche verder bij
4. MC en RV ronden ledencampagne af

