Verslag van de bestuursvergadering van maandag 25
februari 2019

Aanwezig:

Etienne BERTIN (EB), Magda CAUS (MC), Jacques DE
BOECK (JDB), Piet EECKMAN (PE) en Rik VANTILBORGH
(RV)

Verontschuldigd:

Marc DE POTTER (MDP)

1. GPDR dossier

Theoretisch is dossier afgewerkt.
De privacyverklaring zal ter inzage van de leden beschikbaar zijn.
Op de website zal zowel de volledige als de beknopte versie geplaatst
worden. Etienne zet dit op de website en verwittigd Rik en Jacques.
Ook op alle communicatie naar de leden melding in het vet in de voetnoot.
Jacques wordt verantwoordelijke en contactpersoon.
Een lijst met naam – telefoon – gsm – email wordt bijgehouden.

2. BTW

Inschrijving BTW is gebeurd (BTW nummer mede ondernemingsnummer)

3. Verslag Algemene
Vergadering

Volgend jaar wordt om goedkeuring verzocht aan de leden

4. Challenge Miel
Clottens

Er wordt gekozen voor publicatie VBL – formule 1 en in de kalender.

5. Flyer Club

Aanvulling: ook een drankje start nieuw seizoen woensdagspeling cfr.
Prijzenpolitiek
2e maandag valt weg.
Piet zorgt voor definitieve afwerking.
Etienne kijkt later voor de lay-out.

6. Interne
Reglementen

Magda geeft versie met aanpassingen aan Marc.

7. Nieuwe lessenreeks Lessenreeks: Leer Bridgen met Berry 5.
Prijs wordt behouden op 70€ en 50€ voor deelnemers jonger dan 25 jaar.
Wordt gepubliceerd in de “Wegwijzer” (gratis publicatie ¼ blad).
Aanvang lessen voorzien op 03 oktober – einde voorzien eind januari of
begin februari 2020.
Piet maakt de afspraken.
Ook vraag lessen reeks Mini-Bridge.
8. Procedure opstart
speling

Voor klaar maken zaal/inschrijvingen en opstarten pc/afsluiten pc/opruimen
zaal worden meerdere mensen voorzien; de taken worden verdeeld.

9. 50jaar BCH (seizoen Er wordt hiervoor een werkgroep gemaakt met Magda als coördinator.
2021-2022)

10. Zomercompetitie
op vrijdagavond

Ook voor de woensdagleden gratis.

11. Leven in het park

Jacques volgt dit verder op.

12. Varia

Rik als biechtstoel en in alle discretie als contact voor spelers die naar een
vaste partner op zoek zijn voor de vrijdagavond.
Magda zorgt voor de plankjes giften wegens ziekte Miel.

