Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van donderdag 15 januari 2015
Aanwezig:
Uitgenodigd:

BERTIN Etienne (EB), CAUS Magda (MC), CLOTTENS Emiel (EC),
DE POTTER Marc (MDP) en VANTILBORGH Rik (RV)
Piet EECKMAN (PE)

MDP opent de BV om 20 en de volgende agenda wordt aangenomen en besproken.
1. Financiële toestand
MC licht de tussentijdse financiële toestand toe. De verwachte overdracht van 2014-2015
naar 2015-2016 bedraagt € 3000+, waarschijnlijk iets minder dan de vorige keer (€ 3833)
en ofschoon de toestand nog steeds gezond is, blijft waakzaamheid geboden
2. Evaluatie van de Nieuwjaarsreceptie
Was OK – teveel broodjes. Volgende keer 280 sandwiches (180 américain = 3.5 kg / 75
hesp = 25 sneden in 3 / 75 kaas = 25 sneden in 3). Er wordt nu al afgesproken de volgende
septemberreceptie weer met sandwiches te doen en de Nieuwjaarsreceptie 2016 met de
kaashandelaar van vorige septemberreceptie.
3. Lessen
De volgende punten worden besproken:
• Er zijn 12 inschrijvingen en met PE wordt overeengekomen de cursus te
organiseren – PE wil dart doen tegen vergoeding van zijn onkosten, waarvoor dank
van het bestuur in naam van de club.
• RV zal de kandidaten inlichten en om inschrijving verzoeken tegen 24 januari.
• De € 70 blijft behouden voor 12 lessen + 2 boekjes.
• De 4 eerste lessen gaan door op donderdagen 5 en 19 februari en maart. PE krijgt
de vrijheid met de groep verder de kalender vast te leggen.
• RV zorgt voor een beamer
• het bestuur spreekt af dat er bij elke les zo mogelijk een lid van het bestuur zal
aanwezig zijn om PE praktisch bij te staan.
• MDP zorgt voor een flip chart met papier.
• MDP neemt contact op met Marc De pauw om een goede regeling voor de zaal te
bedingen.
4. Aanschrijven van oud-leden
Op suggestie van een clublid wordt er afgesproken dat RV oud-leden en andere bridgers
die al eens in de club opduiken zal aanschrijven:
• met boodschap van “altijd welkom op vrijdag”
• met aankondiging dat ze de oproepen om een partner te vinden kunnen ontvangen
als ze dat willen.
5. Kalender
Naar aanleiding van een vraag om de datum voor de BBQ te wijzigen, wordt afgesproken
dat RV vroeg in de lente de nabije clubs zal aanschrijven met een voorstel van kalender
om overlappingen te vermijden. De datum voor de BBQ wordt verschoven naar zaterdag
30 mei.
De clubs in kwestie zijn Sandeman, Merelbeke, Wetteren, Den Bruel, Athena, Zwijnaarde.

6. Clubactiviteit
Op suggestie van een clublid, zal MDP bij brouwerij Huyghe informeren of er
mogelijkheid bestaat in de vroege herfst de brouwerij te bezoeken.
7. Timing van de ronden in het vrijdags clubtornooi
Op vraag van RV bespreekt het bestuur de timing van de ronden. Er wordt besloten dat:
• een board waar de kaarten nog inzitten als de klok van de laatste 5’ afgaat, niet
meer gespeeld kan worden
• dit geldt voor alle ronden, ook de laatste.
8. Carré-avond
Op vraag van een clublid wordt de mogelijkheid besproken om 1 keer per maand de
formule “carré” te spelen. Na analyse van de organisatorische moeilijkheden wordt
besloten geen gevolg te geven aan deze vraag.

Actielijst
1. MDP koopt flip chart en spreekt met Marc De Pauw
2. MDP licht de leden in over de timing van de ronden
3. RV koopt beamer
4. RV schrijft voorlopige inschrijvers aan voor definitieve inschrijving.

