Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van donderdag 1 december 2016
Aanwezig:
BERTIN Etienne (EB), CAUS Magda(MC), DE BOECK Jacques
(JDB), DE POTTER Marc (MDP), EECKMAN Piet (PE) en
VANTILBORGH Rik (RV)
Uitgenodigd:
VANDERMEER Liliane (LV) en BIJLOOS Fons (FB) voor het
agendapunt “Lessen in Deinze”
MDP opent de BV om 12u en de volgende agenda wordt aangenomen en besproken.
1. Financiële toestand en 369
MC vermeldt de gunstige financiële toestand. Alle initiatieven en regelingen blijven van
kracht, ook de 369 die vanaf 1 januari wel beurtelings van bovenaf en van onderaf zal
toegekend worden.
2. Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2017
We komen samen om 18u30 en MDP zorgt voor de ingrediënten.
3. Lessen in Deinze
Het initiatief kent een groot succes (meer dan 30 deelnemers aan de infoavond). LV en FB
zetten de zaal in Deinze klaar en wijzen de deelnemers eventueel de weg. Met de
aanwezige bestuursleden en Hilda Paelinck bemannen zij ook twee demonstratietafels.
4. Reglement van interne orde
Het voorstel tot reglement wordt besproken. Enkele details worden gewijzigd en MDP
gaat een inleidende verklaring over ethiek en gedrag schrijven. Zie bijgevoegd gewijzigd
voorstel.
5. Afroepen van de uitslag
Op vraag van een clublid wordt dit besproken: de huidige regeling wordt lichtjes
aangepast behouden (onderste helft tezamen zonder cijfers, bovenste helft met cijfers,
eindigend bij de 1ste).
6. Clubbrunch
MDP informeert zich verder tegen de volgende BV.
7. Woensdagclub
De integratie van de woensdag- en de vrijdagclub is volledig. JDB en RV verzorgen elk
op identieke wijze het tornooi en de uitslag (publicatie en stand).
8. Opvang nieuwelingen
Na discussie wordt besloten:
1. paren nieuwelingen zullen zo veel mogelijk gevormd worden naar het einde van de
cursuis.
2. PE maakt een voorstel van enquête rond cursus en opvang en raadpleegt het
bestuur.
Actielijst
MDP schrijft een § over ethiek en gedrag voor het reglement interne orde (punt 4)
PE stelt enquête nieuwelingen op (punt 8)

