Bridgeclub Heusden: Bestuursvergadering van vrijdag 15.12.2017
Aanwezig: Etienne Bertin (EB), Magda Caus (MC), Jacques De Boeck (JDB), Marc De Potter
(MDP voorzitter), Piet Eeckman (PE), Rik Vantilborgh (RV secretaris)
De voorzitter opent de BV om 12u.
1.

Financiële toestand
De financiële toestand wordt doorgelicht en gunstig bevonden. Het totaal in kas bedraagt
10.109,01 € (zie Bijlage 1). MC zal ervoor zorgen dat er op 31.12.2017 een jaarafsluiting
zal gebeuren.

2.

Incident met beginners
Een recent incident met een paar beginners wordt uitvoerig besproken en ontoelaatbaar
bevonden. Er wordt beslist dat:
a. MDP de persoon in kwestie een mail zal sturen.
b. MDP een tekst zal opstellen om bij de eerste clubavond voor te lezen en nadien
ook aan alle leden op te sturen (zie Bijlage 2).

3.

Lessen
Er wordt beslist dat de volgende lessencyclus zal georganiseerd worden voor alle excursisten met het oog op verdieping, eerder dan voor een lichting nieuwelingen. De
cursus zal als dusdanig geadverteerd worden (RV wijzigt aankondiging op VBL-site en
ontwerpt flyer) en PE bereidt een tiental lessen op donderdag voor een start begin maart
2018. De prijs zal 50 € bedragen – de deelnemers kunnen eventueel via Piet aan
docententarief de boekjes 3 en 4 van Westra bestellen.

4.

Reglement biedsystemen
Het bestuur bespreekt een recente brief van de VBL in verband met de toegelaten
biedsystemen (zie Bijlage 3). Het bestuur beslist deze brief vanaf 1.1.2018 toe te passen
in de club. RV zal de clubleden hierover inlichten.

5.

De speelgarantie met vrijwilligers
Op de AV van 1.9.2017 werd het voorgestelde systeem van een speelgarantie met
verplichting weggestemd. Het bestuur heeft daarna nog enkele reacties gekregen en zal
het systeem nu op vrijwillige basis invoeren. Een kort reglement zal tegen het volgend
seizoen uitgewerkt worden (via website en bonus van twee 369-bonnetjes)

6.

4tallen op 5de vrijdag
Op de AV van 1 9.2017 werd geopperd de 5de vrijdag op te luisteren met een speciale
spelformule, nl die van viertallen. Het bestuur stelde toen voor het idee verder uit te
werken, maar na discussie wordt het alsnog verworpen als zijnde te complex.

7.

Punten aangebracht door de leden
a. 2 reeksen: er werd voorgesteld op vrijdag in twee reeksen te spelen, onder andere
vanwege de verschillen in kunde tussen de leden. Het bestuur gaat hier niet op in,
om drie redenen, waarvan de eerste de belangrijkste is:
i.
Het behoort tot het DNA van de club om in één reeks te spelen.
ii.
Het te klein aantal tafels om dit efficiënt te doen.

iii.

De moeilijkheid om de spelers van een avond in twee reeksen in te delen,
met mogelijke frustraties tot gevolg
b. Foto’s door kennis van Hans Secelle: het bestuur aanvaardt dat foto’s van
spelende leden gemaakt worden op voorwaarde dat de gefotografeerde leden
akkoord zijn. Hans zal hiervan op de hoogte gebracht worden.
c. Clubpunten bij districtskaarting: het bestuur stemt in met het voorstel om de
clubpunten bij districtskaartingen vanaf nu te berekenen alsof het een clubtornooi
met gasten betreft, en niet langer een klein clubtornooi uit het districtstornooi te
lichten.
8.

3de Challenge Miel Clottens
RV krijgt de toestemming deze CMC te adverteren in Bridgekontakt en op de site van de
VBL (kost 50 €) met als extra service een mail van de VBL aan alle leden met bekend
emailadres. Aangezien de CMC openstaat voor alle leden van het district zal MDP een
subsidieaanvraag indienen bij het district.

9.

Receptie van 5.1.2018
Het bestuur beslist de klassieke formule van broodjes te handhaven. Samenkomst om
18u30. MDP zorgt voor de benodigdheden.

10. Clublunch van 17.6.2018
Het bestuur beslist de clublunch opnieuw te laten doorgaan in Coninxdonck.
11. Consumpties
Het bestuur is van mening dat het lidgeld ook het gebruik van het lokaal inhoudt en dat
geen verdere restricties of verplichtingen kunnen opgelegd worden.
12. Interne orde van het bestuur
Het bestuur bespreekt een punt van interne orde van het bestuur en zal daar in een BV
van volgend jaar op terugkomen.

Bijlage 1: De boekhouding op 15 december 2017

Bijlage 2
De Raad van Bestuur van Bridgeclub Heusden is op 15 december 2017 samengekomen. Op
de agenda was er een punt over de houding van sommige spelers tegenover onze
leerlingen/beginners.
Er is mij een incident gerapporteerd dat plaatsgevonden heeft op 10 november 2017, waarop
een aantal nieuwe leden gereageerd hebben naar het bestuur. Vandaag heeft de Raad de
nodige acties ondernomen om herhaling van zulke incidenten te vermijden en ervoor te
zorgen dat onze nieuwe leden welkom zijn in onze club en door iedereen met respect en het
nodige geduld zullen behandeld worden. Naast de kwaliteit van het bridgeniveau, streeft de
club namelijk ook de gezelligheid na op de verschillende activiteiten. We vragen dan ook de
medewerking van alle leden hiervoor.
Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Bridgeclub Heusden,
Marc De Potter, Voorzitter

Bijlage 3

__

