Bridgeclub Heusden: Bestuursvergadering van donderdag 22.3.2018
Aanwezig: Magda Caus (MC), Jacques De Boeck (JDB), Marc De Potter (MDP, voorzitter),
Piet Eeckman (PE), Rik Vantilborgh (RV, secretaris)
Verontschuldigd: Etienne Bertin
De voorzitter opent de BV om 12u.
1.

Financiële toestand
De financiële toestand wordt doorgelicht en gunstig bevonden.

2.

Verhoging lidgeld VBL en aanverwante kwesties
Na een grondige en lange discussie wordt het volgend standpunt ingenomen:
a. Via het district zal de club een sterk signaal geven aan de VBL met de volgende
boodschap (over te brengen in een nog te organiseren vergadering – MDP neemt
contact op met Jean Stas):
• BCH zal gedurende drie jaar loyaal het lidgeld betalen;
• na de ledencampagne van 2020 zal het bereikte ledenaantal vergeleken
worden met het vooropgestelde doel van 10.000 en zal uit deze vergelijking
de passende conclusie getrokken worden.
b. Met uitzondering van mensen die slechts sporadisch komen kaarten (zie punt 3),
moeten mensen die op woensdag of vrijdag komen spelen lid zijn van de VBL.
c. Het tornooi van de 2de maandag staat open voor iedereen, VBL-lid of niet.

3.

Ledencampagne 2018
De ledencampagne zal georganiseerd worden in mei/juni op basis van een mededeling
aan de leden. MC en RV worden belast met een financiële analyse om de in te nemen
positie te onderbouwen en een voorstel van mededeling uit te werken. Als basis wordt
een scheiding van het lidgeld van de VBL en dat van de club vooropgesteld.

4.

Challenge Miel Clottens van 28.4.2018
Alles OK. Al 24 paren. De duplicatie van de giften wordt verzekerd door Miel zelf,
waarvoor dank.

5.

Clubbrunch van 17.6.2018
Alles ok. De inschrijvingen starten na de Challenge.

6.

Lessen
Alles ok.

7.

Varia
a. Er zal een flyer opgesteld worden voor nieuwe mensen die opduiken in de club.
b. PE zoekt de formulieren bij elkaar die de verschillende mutualiteiten hebben om
een tegemoetkoming aan hun leden te geven voor hun inschrijving bij een
sportclub (en verschillende mutualiteiten aanvaarden bridge als dusdanig).
c. Er zal aan het district voorgesteld worden om na te gaan of de tornooien van de
verschillende clubs niet onder de noemer van het district kunnen gepresenteerd
worden, met behoud van de onafhankelijkheid van de organiserende clubs
(Seizoensopener van Den Bruel, Paastornooi van Merelbeke, Seniorentornooi van

Zwijnaarde, Challenge van Heusden, etc). Met een klein extra prijsje van het
district?
d. Leden (van woensdag of vrijdag) kunnen allemaal gebruik maken van het partnerzoeksysteem en alle leden zullen ook over een zoekend lid geïnformeerd worden.

