Verslag van de bestuursvergadering van vrijdag 11 oktober
2019

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:
1. Evaluatie “Leven in ’t
Park”

Weinig respons, maar op termijn kan dit wel iets opleveren.
Gematigd positief omtrent activiteit. Met 4 à 5 mensen te weinig.
Misschien om de 2 jaar.

2. Evaluatie “Maand van
de sportclub”

Niets van ondervonden – ook niet bij andere sportclubs.
Heeft ons ook niets gekost.

3. Aankoop deelmachine

2 types – het gunstigst => aankoop bij VBL .
Bestuur kiest voor aankoop “Dealer4+” kostprijs 4122€
Bij aanvraag om giften te dupliceren voor derden is de prijs
vastgesteld op 10€/28giften.
Verder aankoop 10 sets boards, 10 sets labels en barcodes.
Opvolging JDB

4. Boekbespreking

Joost Callens stelt voor om maandelijks 1 bridgeboek te bespreken.
Het lijkt echter interessant om maandelijks 1 gift te bespreken door één
van onze beste spelers.
Opvolging RV

5. Ontmoeting met
Limburgse club

Vraag van Liliane en Fons om een bezoek te brengen aan Lommelse
bridgeclub. Wij hebben daar uiteraard geen bezwaar tegen, maar stellen
voor dat Liliane en Fons dat initiatief zelf verder realiseert.
Opvolging RV

6. Website

Eindrangschikkingen (EB meldt dat deze reeds op website staan, wel te
vervolledigen)
Verder opnemen: stokpaardjes (RV) en activiteitenlijst (JDB)

7. Update 50 jaar BCH in
2021

Voorstel op kaarten te laten drukken met naam BCH
Opvolging RV

8. Opvang studenten

Voor jonge mensen en studenten, zelfde gunsttarief als voor beginnende
cursisten

9. Fotoverklaring

Via mail aan de leden, JDB neemt dit op

10. Voorbereiding van de RV stuurt update door

AV van januari 2020

Verkiezing: RV herverkiesbaar
MDP uittredend niet herverkiesbaar
Kandidaturen voor 15 december 2019

11. Bridgelessen

Opvang leerlingen na de cursus en gunstige voorwaarden voor 1ste jaar lid
bij BC Heusden => OK, wordt geüpdatete door RV

12. Organisatie
recreantentornooi

OK, RV neemt contact op met Jacques Van Alboom om datum vast te
leggen

13. Clubbrunch

Ten laatste op 28 juni 2020

14. Challenge en BBQ

Challenge in “De Eekhoorn” café en zaal maximaal 25 tafels
BBQ in de zaal op 25 april 2020 (MC)

15. Varia

Bestuur beslist om prijzen “3-6-9” af te schaffen
Lidmaatschap VBL controleren (opvolging JDB)

