Bridgeclub Heusden
Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van vrijdag 27 januari 2017
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 12u en de volgende agenda wordt aangenomen en besproken.
1. Financiële toestand 2016/2017
MC vermeldt de gunstige financiële toestand, vooral vanwege de talrijke inschrijvingen in
de lessen. Merci Piet en Liliane + Fons.
Er wordt beslist op de AV van 1 september 2017, de financiële verslaggeving te doen
volgens het burgerlijk jaar en dus de toestand op 31.12.2016 toe te lichten (Bijlagen 1 en
2) en zo elk jaar en dit ook in het jaarverslag en in de subsidieaanvraag zo op te nemen.
2. Reglement van interne orde
Het voorstel tot reglement wordt verder besproken en definitief aangenomen. RV zal de
definitieve versie aan de leden bezorgen en ook een exemplaar maken voor op tafel
(Bijlage 3).
3. Lessen in Deinze en opvang nieuwe leden
De lessen lopen goed. Het voorstel van PE tot bevraging ivm de opvang van de nieuwe
leden wordt met amendementen aangenomen en zal ten gepasten tijde aan de cursisten
gegeven worden (Bijlage 4).
4. Clubbrunch op 25.6
MDP informeert zich verder tegen de volgende BV in het bijzonder bij Het Braemhof.
5. Samenstelling en taakverdeling bestuur
De bespreking wordt later voortgezet.
6. Website
Na discussie wordt het volgende beslist:
• de informatie op de website zal door EB en RV geactualiseerd worden
• de integratie van de woensdag- en vrijdagclubs zal ook op de site zichtbaar zijn
• er zal een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen:
o de homepagina voor externe bezoekers
o de informatie over giften en standen en allerlei competities voor de leden
o de lessen voor de cursisten
7. Challenge Miel Clottens
Er wordt beslist de CMC in het district en op niveau van de VBL aan te kondigen en de
formule te houden: deelname CMC=10 € per paar + iedereen prijs + koffie + taart +
aperitief BBQ.
8. Bijdrage Wetthra
De berekening van de bijdrage van Wetthra in de VBL-facturen van BCWH wordt
goedgekeurd en zal aan Wetthra overgemaakt worden (Bijlage 5).

9. Clubtornooi
Verschillenden aspecten van het clubtornooi worden besproken, in het bijzonder de
opruimverplichting van NZ en de regel van 5’, die bekrachtigd wordt. RV zal een voorstel
van document “Clubtornooi” opstellen en voor de volgende BV klaarmaken.
Er wordt ook beslist op de eerste maandag van de maand een tornooi voor cursisten en excursisten in te richten, met ACOL als verplicht systeem. MC informeert zich bij Jacques
Van Alboom.
10. Deelmachine
MDP, MC en RV prospecteren voor een deelmachine en brengen volgende BV verslag
uit.
MDP volgt informatie ivm brunch op
RV finaliseert reglementen, adverteert de CMC, geeft kosten Wetthra aan Staf, redigeert
voorstel “Clubtornooi”
EB en RV herzien website
MC informeert zich over 1ste maandag
MDP, MC en RV prospecteren voor deelmachine

Bijlage 1
Financieel verslag 2016 12 31

Bijlage 2
Financiële toestand op 2017 01 27

Bijlage 3
Reglement van interne orde
Bridgeclub Heusden
Reglement van interne orde
Inleidende verklaring
Het doel van BCH is in een aangename en gezellige sfeer haar leden hun geliefde bridgesport
te laten beoefenen. Hier is het eerste even belangrijk als het tweede. Daarom is artikel 74.A.2.
essentieel van toepassing op alle spelers in onze club:
Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden die ergernis of
verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel
zou kunnen verstoren.
Dit reglement behelst de volgende punten:
1. Organisatie van de Algemene Vergadering
2. Organisatie van de Bestuursvergaderingen
3. Bruikleen van materiaal.
4. Startuur van het vrijdagse tornooi en deelname bij latere aankomst
5. Startuur van het woensdagse tornooi en deelname bij latere aankomst
6. Toekenning van bonnetjes 3/6/9 op de 1ste en 3de vrijdag
7. Toekenning van de flessen champagne op de 5de vrijdag
8. Toekenning van clubpunten als een districtstornooi in de club plaats vindt
1. Organisatie van de Algemene Vergadering
a) De Algemene Vergadering wordt gehouden op de 1ste vrijdag van september.
b) De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ten minste twee weken voordien met
een voorstel van agenda.
2. Organisatie van de Bestuursvergaderingen
a) De voorzitter roept de Bestuursvergadering samen en zeker als tenminste 4
bestuursleden erom vragen.
b) Indien nodig worden de beslissingen bij gewone meerderheid genomen. Bij staking
van stemmen beslist de voorzitter.
3. Bruikleen van materiaal
a) Boards, speelmatjes, tafelnummers, bidding boxes, timer en loopkaarten worden
uitgeleend aan elk lid van de club dat erom vraagt na betaling van 2,50 € per uitgeruste
tafel, tenzij het tornooi ten voordele van een goed doel gehouden wordt.
b) Bridgemates, de computer en de printer worden maar uitgeleend als er bij de
desbetreffende gelegenheid een lid van de club aanwezig is dat bovendien dit
materiaal kan bedienen. De huur bedraagt 5 €.
4. Startuur van het vrijdagse tornooi en deelname bij latere aankomst
a) Het vrijdagse clubtornooi start om 20u00.
b) Later aankomende paren kunnen nog ingeschakeld worden zolang de tweede ronde
niet begonnen is.
5. Startuur van het woensdagse tornooi en deelname bij latere aankomst
a) Het woensdagse clubtornooi start om 14u00.

b) Later aankomende paren kunnen nog ingeschakeld worden zolang de tweede ronde
niet begonnen is.
6. Toekenning van bonnetjes 3/6/9 op de 1ste en 3de vrijdag
a) Op de 1ste vrijdag van de maand worden twee bonnetjes 3/6/9 toegekend aan het 3de,
6de en 9de paar van boven af te tellen, voor zover minstens één speler een clublid is.
b) Op de 3de vrijdag van de maand worden twee bonnetjes 3/6/9 toegekend aan het 3de,
6de en 9de paar van onder af te tellen, voor zover minstens één speler een clublid is.
c) Bij ex-aequo krijgen alle paren met minstens één clublid twee bonnetjes.
7. Toekenning van de flessen champagne op de 5de vrijdag
a) Op de 5de vrijdag van de maand krijgt het eerst geklasseerde paar waarvan minstens
één speler clublid is twee flessen champagne.
b) Bij ex-aequo krijgen alle eerst geklasseerde paren met minstens één clublid twee
flessen champagne.
8. Toekenning van clubpunten als een districtstornooi in de club plaats vindt
a) De competitieleider laat uit de uitslag van het districtstornooi alle paren weg waarvan
geen enkele speler clublid is en bekomt zo de uitslag van het ingebedde “clubtornooi”.
b) Het reglement “Punten en klassement” is van toepassing op dat “clubtornooi”.

Bijlage 4
Enquête bridgelessen en opvang nieuwe leden

Enquête bridgelessen en opvang nieuwe leden
De lessen zelf:
De lessen bestaan uit 24 lesjes, waarvan er in principe 2 per lesavond worden gegeven.
• wat vind je van dit tempo, is dat OK, of gaat dit te snel, te traag...?
• nu organiseren we 12 lesavonden en 2 minitornooien. We zouden dit over meer
lesavonden kunnen spreiden, wat het inschrijvingsgeld wel zou verhogen. Wat denken
jullie daarvan?
• elke lesavond duurt in principe ongeveer 2u/2u30. Is dat OK?
• tijdens elke les worden er ook een aantal giften gespeeld. Zou het interessant zijn
nadien toelichting (bieden/spelen) over deze giften te geven - dit zou wel resulteren in
langere lessen of minder te spelen giften?
• Kostprijs is 70€, 2 lesboekjes ter waarde van ± 24€ inbegrepen. Is dat OK (te veel, te
weinig...)?
Opvang van de cursisten na de lessen:
• de cursisten nemen direct deel aan de wekelijkse tornooien samen met de ervaren
bridgers. Hoe ervaar je dit?
• er wordt de mogelijkheid geboden om nu en dan met een ervaren bridger te spelen.
Wat is uw mening hierover?
• wat zou je zelf het liefst zien gebeuren?
• wij denken dat “paarvorming” van cruciaal belang is: kan het bestuur daarbij helpen?
Vervolglessen:
Zouden jullie vervolglessen interessant vinden en zo ja op welke manier:
• nu en dan een (gratis) les op vrijdagavond vóór het wekelijks tornooi? Welke
onderwerpen zouden dan moeten aan bod komen?
• een reeks vervolglessen, dat wil dan zeggen op een andere avond tegen betaling. Moet
dat dan terug een volledige cyclus zijn (de 24 lessen van de harten en
schoppenboekjes)?
Eigen opmerkingen en vragen

Bijlage 5
Verdeling VBL-facturen BCWH tussen Heusden en Wetthra

