Bridgeclub Heusden: Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van donderdag 11 juni 2015
Aanwezig:
Uitgenodigd:
Verontschuldigd:

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

MDP opent de BV om 18u en de volgende agenda wordt aangenomen en besproken.
1. Financiële toestand
MC heeft verslag gegeven aan MDP over de gunstige financiële toestand (6.985.59 € in
kas). Alle initiatieven en regelingen blijven van kracht.
2. Evaluatie BBQ
OK, maar de hapjes kwamen te vroeg. 19u is beter en 19u30 aan tafel.
3. Voorbereiding clubbrunch
RV heeft BPCatering aangesproken en de aantallen worden 10 dagen op voorhand
verwacht. Er zullen ook een inschrijvingslijst gelegd worden (ondertussen gebeurd).
4. Kalender
BBQ op zaterdag 30 mei (MDP verwittigt Jacques van De Eekhoorn). Als de brunch op
21 juni een succes is, opnieuw een brunch op zondag 19 juni (ondertussen bevestigd).
5. Lessen: vervolg
De lessen verlopen goed en een aantal cursisten wordt lid. Er is geen vervolgcyclus
gepland, maar PE is bereid van tijd tot tijd een korte specifieke uitlegsessie te organiseren,
op vrijdag vóór het clubtornooi.
6. Zomercompetitie
De zomercompetitie wordt geregeld als in bijgevoegd document, dat zal uitgehangen
worden. 6 prijzen zijn voorzien: 1ste, 2de, de twee het dichtst bij 50% en de 3de- en
voorlaatste.
7. Districtscompetitie
Ondanks mails naar Jean Stas, op dit ogenblik nog geen zicht op de districtscompetitie.
(ondertussen is dat in orde: wij zijn gastheer op 23.10.2015 en 12.2.2016)
8. Opvang cursisten in het komend seizoen
De leden zullen goed op voorhand van de Algemene Vergadering ingelicht worden over
de aanpak, die vastgelegd werd in de vorige BV.
9. Ledencampagne
De campagne voor 2015-2016 mag van start gaan. Naast de cursisten, misschien nog
andere leden. De ledentallen van BC Heusden en BCWH zullen optimaal vastgelegd
worden om het financieel impact te verkleinen. (ondertussen gelanceerd)
10. Algemene Vergadering van 4.9.2015
Het bestuur komt om 18u samen voor sandwiches etc.

11. BCWH
De 2 viertallen staan op poten (vooral BCWH2 na het vertrek van een vast paar).
12. Contacten met De Eekhoorn, vzw
MDP wordt enig contactpunt met de vzw, in het bijzonder met Jacques.

Actielijst
MDP verwittigt Jacques van De Eekhoorn over datum BBQ (zaterdag 30 april 2016)
RV maakt ontwerp van informatie aan de leden ivm opvang van nieuwe leden-cursisten
RV bereidt uitnodiging AV voor

