Bridgeclub Heusden: Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van donderdag 9 april 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 18u en de volgende agenda wordt aangenomen en besproken.
1. Financiële toestand
MC geeft verslag over de gunstige financiële toestand (6.863.69 € in kas). Alle
initiatieven en regelingen blijven van kracht.
2. Voorbereiding BBQ
RV heeft BPCatering aangesproken en de aantallen worden 10 dagen op voorhand
verwacht. Er zullen ook twee inschrijvingslijsten gelegd worden (ondertussen gebeurd).
3. Clubbrunch
MDP informeert naar meer details voor brunch (ondertussen gebeurd).
4. Lessen
De lessen verlopen goed en de laatste reeks van 5 à 6 lessen wordt binnenkort gepland – er
wordt ook een korte uiteenzetting over de regels gepland (RV – naar het einde toe, met PE
overeen te komen). Er volgt een bespreking van de maatregelen die de club moet nemen
om de cursisten tot leden te maken.
Het volgende wordt afgesproken:
• de cursisten kunnen lid worden voor 45 € en zijn voor die prijs volwaardig lid van
club (spelen, 369,champagne, openings- en Nieuwjaarsreceptie) en VBL, behalve
BBQ en brunch/souper (daarvoor blijft de 90 € geldig, die voor iedereen van
toepassing is)
• op de 1ste vrijdag van de maand zoeken we voor elke cursist-lid een vrijwilliger als
partner:
o ze doen dan mee in het gewoon tornooi
o ze spelen 3 giften per ronde ipv 4 (4de gift=niet gespeeld)
o als systeem ACOL zoals aangeleerd (fiche te maken door PE)
o de vrijwilliger krijgt aan het einde van het seizoen voor zo’n avond het
gemiddelde van zijn punten per tornooi
• op de andere vrijdagen mogen de cursisten uiteraard meespelen, maar moeten ze
zelf voor een partner zorgen; ervaren vrijwilligers kunnen zich aanmelden; op die
vrijdagen zullen ze in de mate van het mogelijke een apart tornooi spelen
• als vervolg op de lessen kan misschien van tijd tot tijd een apart tornooi voor de
beginnelingen + ervaren vrijwilligers georganiseerd worden
• de belangstelling voor een 2de cyclus wordt bij de cursisten nagevraagd
5. 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 – klok niet verwijderen.

