Bridgeclub Heusden: Bestuursvergadering van dinsdag 22 juni 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 16u.
1.

Financiële toestand
De financiële toestand wordt doorgelicht en gunstig bevonden.

2.

Zaak Jan Serras/Peter Lamote en arbitrage/beroep op de 6de sessie vh districtstornooi
Het bestuur beslist zijn clubleden te steunen en de zaak aanhangig te maken bij de
Algemene Vergadering van de VBL.

3.

Verhoging lidgeld VBL en ledencampagne
Onder voorbehoud van de goedkeuring van een nieuwe regeling op de Algemene
Vergadering, wordt het VBL-lidgeld apart geïnd en doorgestort. Het lidgeld voor de club
wordt 10 € voor de woensdagclub en 50 € voor de vrijdagclub.

4.

Districtskampioenschap 2018-2019
De club zal het districtstornooi zoals elk jaar ontvangen op de derde vrijdagen van
oktober en februari.

5.

Clubbrunch van 17.6.2018
Alles is geregeld.

6.

Incident
Het bestuur bespreekt een incident waarbij Jean Mataigne een onaanvaardbare uitspraak
deed t.o.v. Miel Clottens. Het bestuur veroordeelt dit gedrag, spreekt zijn volle
vertrouwen uit in Miel en vraagt de voorzitter aan Jean Mataigne daarover een duidelijke
boodschap over te brengen.

7.

Voorbereiding Algemene Vergadering
• MDP zal officieel zijn functie van voorzitter neerleggen.
• RV zorgt voor de voorbereiding van de agenda en documenten>>.
• MDP zorgt zoals gewoonlijk voor het materiaal voor belegde broodjes
• Samenkomst van het bestuur op 7.9 om 18u30.

8.

Varia
a. Er zal een flyer opgesteld worden voor nieuwe mensen die opduiken in de club.
b. 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 club. Met een
klein extra prijsje van het district?
c. Leden (van woensdag of vrijdag) kunnen allemaal gebruik maken van het partnerzoeksysteem en alle leden zullen ook over een zoekend lid geïnformeerd worden.
d. JDB en RV zullen de GDPR bestuderen (gegevensbescherming) en een voorstel
formuleren voor de club.
e. De VBL gaat een model website voor clubs maken – te volgen (EB).

