Bridgeclub Heusden: Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van vrijdag 27.11.2015
Aanwezig:

BERTIN Etienne (EB), CAUS Magda(MC), DE BOECK Jacques
(JDB), DE POTTER Marc (MDP), EECKMAN Piet (PE) en
VANTILBORGH Rik (RV)

MDP opent de BV om 18u en de volgende agenda wordt aangenomen en besproken.
1. Financiële toestand
MC vermeldt de gunstige financiële toestand. Alle initiatieven en regelingen blijven van
kracht.
2. Nieuwjaarsreceptie
We komen samen om 18u en MDP zorgt voor de ingrediënten.
3. Ledenlijst
RV stuurt lijst met contactgegevens naar alle leden.
4. Challenge Miel Clottens (CMC)
De datum wordt wegens dubbelboeking verschoven naar 23 april. RV vraagt publicatie in
kalender van VBL (20 tafels).
Ten gepaste tijde wordt een publicitaire actie gestart bij andere clubs. RV stelt ontwerp
van tekst op voor OK van bestuur.
5. BBQ
MC contacteert beenhouwer ivm gewijzigde datum (23.4).
Financiële aspecten: 10 € per paar voor tornooi; 25 € voor BBQ niet-leden; iedereen prijs.
6. Clubbrunch
Voorstel wordt besproken. MDP informeert of een echtere brunch-formule ook kan. 55 €
wordt goedgekeurd.
7. Woensdagen 23 en 30.12
MDP contacteert Jacques Van Alboom om de vrijdagkaartingen van 25.12 en 1.1 te
verleggen naar woensdagen 23 en 30.12.
8. Psychics
Het voorstel van reglement wordt aanvaard en zal aan de leden toegestuurd worden en op
de site gezet.
9. Nieuwe alerteerprocedure
OK om 50 exemplaren te bestellen en aan de leden te geven.
10. Pre-alert
Een voorstel van een lid om een uitgebreidere pre-alert verplicht te maken (met kaartje)
wordt besproken en niet aanvaard. Het zou nog meer de formele kant verzwaren van wat
een sociaal gebeuren moet blijven.

11. Taakverdeling
Het bestuur bespreekt de taakverdeling van de organisatie van het vrijdagtornooi. Er wordt
het volgende beslist:
• JDB en MC zetten de zaal klaar
• het lanceren van een tornooi wordt ook aan JDB en MDP geleerd (professor MC)
• de verantwoordelijkheid van de opruiming wordt aan NZ gegeven en MDP zal de
leden daarover toespreken
• RV zorgt voor de afhandeling van het tornooi
• RV zal ook een kleine handleiding schrijven voor het verbeteren van scores op de
Bridgemates tijdens het tornooi ten gerieve van MDP en JDB
12. Lessen
PE meldt het vlotte verloop en er wordt beslist een minitornooi te organiseren op 7.1 – RV
organiseert, in het bijzonder het aanspreken van Ervaren Spelers.
Actielijst
EB publiceert nieuwe kalender en regelement “Psychics” op site
MC contacteert beenhouwer voor BBQ op 23.4
MC leert JDB en MDP het starten van een tornooi
JDB leert tornooistart en Bridgematecorrectie
MDP zorgt voor de aankopen voor de Nieuwjaarsreceptie
MDP contacteert Ten Bosse voor clubbrunch: iets andere formule (eerder brunch en walking
dan gewoon aan tafel)
MDP contacteert Jacques Van Alboom voor 23 en 30.12
MDP brengt de leden op de hoogte van de NZ-opruimverplichting.
MD leert tornooistart en Bridgematecorrectie
RV zendt ledenlijst
RV signaleert CMC aan VBL en stuurt gewijzigde kalender rond
RV stelt tekst op voor publiciteit CMC
RV finaliseert reglement Psychics
RV bestelt 50 niet te dure alerteerprocedurebrochures
RV schrijft handleiding voor Bridgemate-verbeteringen
RV organiseert minitornooi.

