Bridgeclub Heusden: Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van donderdag 23.6.2016
Aanwezig
Verontschuldigd

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

MDP opent de BV om 12u en de volgende agenda wordt aangenomen en besproken.
1. Voorbereiding AV van 2.9.2016
MDP zorgt voor benodigdheden. bestuursleden komen om 18u met mes.
2. Financieel verslag
De neerwaartse trend is omgebogen. We nemen een afwachtende houding aan en plannen
geen nieuwe uitgaven.
3. Lidgeld 2017-2018
Het lidgeld voor seizoen 2017-2018 wordt vastgesteld op 90 €.
4. Zomercompetitie
Op vraag van enkele leden werd onderzocht of een reglement dat rekening houdt met de
sterkte van de paren voor het bepalen van de tegenstanders kon ontworpen worden. Een
voorstel werd uitgewerkt, maar te complex bevonden. Het speelse karalter van deze
competitie vereist een eenvoudig reglement. Het bestaande reglement wordt gehandhaafd.
5. Reglement correcties
Zoals in de vorige BV beslist, is een reglement op correcties uitgewerkt en goedgekeurd.
het is al aan de leden overgemaakt.
6. Cursussen en ex-cursisten
Als vervolg op hetzelfde agendapunt van de vorige BV en na verdere discussie wordt nu
beslist:
• JDB ontwerpt een enquête bij de ex-cursisten van de twee lichtingen om te weten
welke items aan bod zouden kunnen komen;
• PE licht JDB in over de items die hij in stock heeft;
• de korte cursussen gaan door op donderdag en kosten 5€/persoon/avond;
• PE organiseert zelf korte lessen (typisch één sessie) op vrijdag om 19u (gratis).
7. Woensdag- en vrijdagclub
Na een grondige discussie van bijgevoegd werkdocument wordt het volgende beslist:
• er is nog maar één club, Bridgeclub Heusden, waarvan men op drie manieren lid kan
zijn: W-lid, V-lid of VW-lid;
• W-leden betalen 10 € of, als ze nergens anders lid zijn van de VBL, 40 €, waarbij ze
zich als VBL-lid aansluiten bij Bridgeclub Heusden; zij kunnen op woensdag spelen;
• V-leden betalen 90 € en kunnen daarvoor, als ze dat willen, lid worden bij de VBL;
1ste-jaars ex-cursisten betalen eventueel slechts 45 €, waarvoor ze ook lid van de VBL
zijn; zij kunnen op vrijdag spelen;
• VW-leden betalen 100 €; zij kunnen op woensdag en op vrijdag spelen;
• de W-leden hebben recht op alle faciliteiten van de club, behalve de vrijdagse
recepties, de BBQ en de clubbrunch/clubsouper, net zoals de 1ste-jaars ex-cursisten
die 45 € betaalden;

•

de financiën van de twee sub-clubs, de W-club en de V-club, blijven apart zichtbaar in
het beheer van de clubkas, waarbij algemene uitgaven (in feite alleen
materiaalonkosten) gefinancierd worden volgens de inkomsten uit lidgeld.

8. Kalender
De kalender wordt vastgelegd (zie bijlage). RV brengt het district op de hoogte.
9. Schikking van de tafels
Op vraag van enkele leden wordt de tafelschikking zo aangepast dat belendende tafels
geen belendende boards meer spelen. De gekozen schikking is:
• de oneven tafels 1, 5, 9, 3, 7, 13 aan de muur;
• de even tafel 2 in het midden achteraan, de tafels 6, 10, 4 aan het venster, de tafels 8
en 12 in het midden vooraan.
10. Evaluatie brunch
Kwaliteitsvolle brunch. MDP onderzoekt of Karelshof een brunch geeft. Zoniet weer
Coninxdonck.
11. Maatregel bij bye-paar
Er wordt beslist niets te doen.

Actielijst
MDP: aankoop openingsreceptie / inlichtingen Karelshof
MC: contact met woensdagleden over nieuwe aanpak
JDB: enquête ex-cursisten
PE: info aan JDB / korte lessen op vrijdag
MC en JDB: nieuwe tafelschikking implementeren
RV: reglementen en kalender aanpassen

