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2.1 FINANCIES VLAAMSE BRIDGE LIGA 2010-2011

4

5

2.2 FINANCIES BRIDGEBOETIEK vzw

2010-2011

De gedetailleerde jaarrekening van de Bridgeboetiek word voorgelegd aan de
stemgerechtigde leden van de vzw Brdigeboetiek,
dat zijn de 9 leden van de Raad van Bestuur van de VBL.
Enkele cijfers uit deze jaarrekening:
-

de Bridgeboetiek draaide een omzet van ruim 75.000 Euro (zonder BTW)

-

de inkoopwaarde zonder BTW van de voorraad op 30 juni 2011 bedroeg € 28.985;
een jaar eerder was dat € 29.638

-

In het seizoen 2010-2011 maakte de Bridgeboetiek een verlies van iets meer dan
€ 7.000

En verder nog deze gegevens niet uit de jaarrekening:
-

In het seizoen 2010-2011 maakte de bridgeboetiek 1.396 verkoopsfacturen voor
een totaal bedrag van € 86.584 (met BTW)

-

Van deze 1.396 verkopingen werd ongeveer de helft verzonden met de post en
werd de overige helft rechtstreeks gekocht in de winkel.
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3. LEDENADMINISTRATIE
3.1. Evolutie van het aantal viertallen in competitie
seizoen

Bevord.
2011 =
Liga 1

Nation.

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

49
46
46
48
48
50
47
48
48
36
33

32
32

Liga 1
2011 =
Liga 2
96
96
96
96
96
112
112
104
96
48
47

Liga 2
2011 =
Liga 3

Region

77
75

Totaal

142
133
137
118
108
76
68
60
61
0
0

287
275
279
262
252
238
227
212
205
193
187

3.2. Evolutie van het ledenaantal
seizoen
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

code 1

code 2

code 3

code 4

4355
4215
4051
4061
3900
3839
4070
3943
4091
4143
4128

635
656
599
576
682
711
462
691
571
633
618

412
417
351
351
296
241
283
354
274
267
332

570
438
473
361
370
358
310
298
384
265
242

code 5
111
37
40
56
58
54
46
41
28
38
34

code 6
128
111
122
124
103
74
79
105
110
167
120

totaal
6211
5874
5636
5529
5409
5271
5250
5431
5458
5513
5474

3.3. Aantal Clubs
• Einde Seizoen 2010-2011: 110 clubs
• Clubs die ophielden te bestaan: Artevelde (Gent) en Hasselt De
Langeman.
• Club die (op)nieuw aansloot: Argus (Schilde)

•

Clubs die niet meer aansluiten in seizoen 2011-2012: Opwijkse,
Merksem en Herentalse BV.
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4. DUPLICEREN
−

Er werden 15.183 boards gedupliceerd en voor € 3.890 gefactureerd.
Dat is respectievelijk 3.520 boards en € 600 minder dan vorig seizoen.
De vermindering is voor een deel te wijten aan het wegvallen van enkele
grote tornooien en overigens door de verminderende belangstelling
ervoor; daarenboven hebben meerdere clubs hun eigen
dupliceertoestellen aangekocht.

−

Gemiddeld: € 0,256 per board (vorig seizoen 0,24). Deze lage prijs is een
gevolg van gunsttarieven voor clubtornooien, maar voornamelijk omdat
er veel gedupliceerd wordt voor eigen tornooien (Beker, Flanders Pairs,
Starttornooi).

−

Er was geen vrijwilligersvergoeding meer voor de operator, alle werk
gebeurde door eigen personeel.

−

Onkosten: onderhoud van 1 toestel in Zweden (+/- € 370) plus wat
kleiner kosten (+/- € 70)

−

Er is dus een positieve balans van zowat € 3.450, zonder rekening te
houden met de vele uren die het personeel hieraan besteedt (dupliceren,
opvolging levering, administratie, facturatie enz…) en kleinere kosten
zoals printen en kopiëren van kaartverdelingen.

−

Er is ruim voldoende voorraad aan materialen, alles volledig
afgeschreven:




2 dupliceertoestellen in goede staat
Zowat 2.500 boards met gecodeerde kaarten
Plus nog ruim 3.000 losse spellen met gecodeerde kaarten.
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5.

MAGAZINES

Bridge Beter Magazine en Bridgekontakt
− Aan de tijdschriften werd in 2010-2011 € 67.227 (balans) uitgegeven,
dat is € 2.893 meer dan in seizoen 2009-2010.
− De oplage bleef identiek. Voornaamste oorzaken van de slechtere balans:
•

Stijging tarieven post (ongeveer € 1.000 meer uitgaven)

•

Minder inkomsten van publiciteit (ongeveer € 4.000 minder).
Oorzaak: Boon-a-part die vorig seizoen viermaal adverteerde op
een dubbele pagina viel volledig weg en Dekker halveerde zijn
aantal publicaties. Daar staat dan tegenover dat de Bridgereizen
van Thomas Cook voor nieuwe inkomsten zorgen. Bij de
inkomsten voor publiciteit zitten ook een aantal advertenties
die enkel op onze website verschijnen.
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6. BRIDGEMATES Toestand op 1 juli 2011
6.1 BRIDGEMATES II

(nieuw type)

In het seizoen 2010-2011 werden 210 Bridgemate II aangekocht en 133
verkocht.. Het overzicht hieronder geeft de volledige geschiedenis van BM II
sinds de introductie van het nieuwe type in oktober 2009.

(*) De aankoop van basisstations in december 2009 en januari 2010 betrof basisstations van het
oude type die voorlopig aan de kopers van BMII geleverd werden om dan in juni vervangen te
worden door het nieuwe type. Deze oude basisstations werden terug geleverd aan de leverancier
die voor deze stations met bijbehoren een kredietnota van 2.529 maakte.

6.2. BRIDGEMATES Pro

(oud type)

-

Totaal aantal verkocht: 800
Verkocht in 2010-2011: 5 Franse aan LBF
Aantal in voorraad voor verkoop: 105
Inkoopwaarde van deze voorraad: € 10. 343
De theoretische voorkoopwaarde huidige voorraad bedraagt € 12.786,
maar in werkelijkheid is die verkoopwaarde bijna nul: er worden geen
Bridgemate Pro meer verkocht, tenzij heel sporadisch om een defecte
toestel van een club te vervangen.

-

Aantal in voorraad voor verhuur: 69 + 4 basisstations
Inkoopwaarde voorraad voor verhuur: € 6.257
Balans verkoop – inkoop = + € 1.230. Dit is een zeer lage balans,
voornamelijk omwille van de zeer grote voorraad (69 voor verhuur en105
voor verkoop).
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6.3. Verhuur van BRIDGEMATES
Er werden in 2010-2011 slechts 179 Bridgemates verhuurd, allemaal aan
clubs die in regel zijn en die dus een huurprijs van amper €2/stuk betalen.

6.4 Clubs met Bridgemates:
50 Aangesloten clubs:

AARSCHOT, ARGUS, ACOL, ATHENA, BEVEREN, BIERBEEK, BOUWBEDRIJF, BREE,
DE KOLLEBLOEM, DE TEUTEN, DEN BRUEL, DOUBLETJE, FLANDERS, FORUM, GEEL,
GENK, GOLDSTAR-CARTA MUNDI, HALSE, HEUSDEN, HOOGSTRAATSE,
K.A.UNION-SANDEMAN, KALMTHOUT, KASTELSE, KLEIN BRABANT, KNOKKE, LINT,
LOKEREN, M.B.C.L., MERCATOR, MOLENHEIDE, MORTSEL, NOBELE DONK, OETERSE,
OOSTMALLE, PAJOTTENLAND, PIETERMAN, REINAERT, RETIESE, RIVIERA, ROESELARE,
ROYAL SQUEEZE, SAC BRIDGE, SINT TRUIDEN, TER ELST, WAASMUNSTER, WAREGEM,
WESTRAND, WESTRAND, WITTE WILG, ZELZATE.

Niet-aangesloten clubs:

ACHEL, DIKSMUIDE, DE OVERSLAG, GIELEN, KLAVERTJE 4, MOL

LBF: 125 Bridgemates geleverd

7. Start- en Recreatietornooi
Starttornooi
Met 48 paren lag het aantal deelnemers belangrijk lager dan vorige jaar (64).

Recratietornooi
30 Paren, dat is 4 minder dan vorig jaar
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8. WEBSITE
Webshop
In de loop van 2010-2011 werd de webshop volledig actief:
-

aanmaken van een account voor bestelling via onze website, welke account
verbonden is met ons ledenbestand
overzicht van alle artikelen met een afbeelding ervan
winkelmandje voor rechtstreekse bestelling bij Bridgeboetiek

Aanpassingen aan webpagina’s,
pagina’s admin & ledenadmin, en aan de database:
PAGINA’S
-

Messerbridge:
er werden door Jos De Messemaeker filmpjes op You Tube gezet met
illustraties bij het gebruik van Messerbridge. Deze filmpjes zijn te bereiken
via een link op de pagina “Homepage” Æ “Wat bieden wij aan” Æ
“Berekenen tornooien” Æ “Messerbridge” Æ link naar “meest recente
versie” ( http://www.vbl.be/messerbridge.aspx ).

-

Ledenlijsten:
* de beschikbare ledenlijst op de website (“Homepage” Æ “Leden” Æ
“Ledenlijst downloaden” (
http://www.vbl.be/exportledenlijst.aspx?pageid=143 ) werd een eerste
maal aangepast voor gebruik in Messerbridge, en later nogmaals op vraag
van de BBF voor beschikbaarheid voor de aan te maken Nationale
ledenlijst op de website van de BBF.
* toegevoegd: filter “seizoen” op pagina “Ledenlijst downloaden”

-

Nieuwe functies:
Competitie:
* op de beveiligde toegangspagina voor het ingeven van competitieuitslagen door de kapiteins werd een tool voor het uploaden van
systeemkaarten voorzien.
* aanmaken lijst “Gespeelde matchen per speler” (voor berekening MP)
Admin en ledenadmin:
* aanmaak zoekfunctie op de pagina “Clubs” (zoeken van een club op
naam, nummer of postcode)
* toegevoegd: actie “Zoek” via “Enter” op pagina “Leden “ in ledenadmin
* toegevoegd: op homepage ledenadmin button “Arbitrages per team” (Æ
lijst arbitrages gegroepeerd per team, per seizoen)
* nieuwe importeerfunctie masterpoints (om zelf jaarlijks de masterpoints
te kunnen bijwerken)
* nieuwe filter “seizoen” op pagina “Ledenaantallen”
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-

Enkele kleinere aanpassingen:
* aanpassen teksten op meerdere pagina’s van de website en op meerdere
pagina’s van Admin en Ledenadmin (bvb. pagina ingeven uitslagen)
* default keuze “seizoen” op pagina’s met filter “seizoen” gewijzigd naar
laatste seizoen
* verwijderen niet meer bijgewerkte pagina Bridge-IT
* bijwerken Unibridge pagina (2x)
* vervangen van oude kalenderfunctie door een nieuwe toepassing (op
meerdere pagina’s in admin en ledenadmin)
* aanpassing link “uitslagen nationaal”
* toevoegen lidnummer in lijst “Adressen kapiteins”

-

Herstellingen van ingebouwde fouten:
* filters op “Lijsten facturen” werden hersteld
* verbeteren filters op pagina “Arbitrages” (
http://www.vbl.be/arbitrages.aspx?pageid=139 )
* verbetering seizoenkeuze bij het opvragen van een overzicht van
gespeelde matchen per speler
* verbeteren scheidsrechterscode in lijst “Scheidsrechters”
* verbeteren leraarscode in lijst “Docenten”

DATABASE
-

Aanpassingen om van de leden liddatum, club en lidstatus per seizoen bij
te kunnen houden. Later nogmaals aangepast om wijzigingen van club of
lidstatus in “lidmaatschap” tijdens een seizoen ook automatisch aan te
passen in de gegevens van het lid

Uitgaven voor de website in 2010-2011:
(facturen aan Bridgeboetiek zonder BTW)
- Competitiepagina kapiteins:

€

- Ontwikkelen Webshop:

€ 1.450, -
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200,-

9. VERSLAGEN VAN COMMISSIES

9.1 Raad van Bestuur
Samenstelling: Emiel Clottens, Werner De Bock, Kurt Decabooter,
Nico De Roover, Herman De Wael, Jules Hendrickx, François Kilian,
Jo Robyn, Armand Van de Ven,.
De Raad van Bestuur vergaderde viermaal in 2010-2011

9.2 Dagelijks Bestuur
Voorzitter: François Kilian
Leden: Nico De Roover, Yves Meyus, Armand Van de Ven
Het Dagelijks Bestuur vergadert minstens maandelijks.

9.3 Beroepscommissie
Voorzitter: Michel Dries
Leden: Jos Degreve, Xavier Lemaire, Norbert Fornoville, Marc Herssens en
Robert Ketels
In het seizoen 2010-2011 deed de Beroepscommissie uitspraak in één zaak,
namelijk een incident dat zich voordeed in een clubtornooi van Elckerlyc.
Einde seizoen 2010-2011 werden nog twee zaken ingeleid bij de
Beroepscommissie, maar die worden behandeld in de loop van het volgende
seizoen (incidenten in de club Flanders en incidenten in de kroegentocht
van Turnhout)

9.4 Jeugdcommissie
Voorzitter: Daniel De Roos
-

Met BC Riviera werd overeengekomen om elk jaar een jeugdtoernooi
(tot 35 jaar) te organiseren.
Er worden nog 2 gelijkaardige jaarlijkse evenementen gepland
waarvoor een budget zal ingediend worden bij de VBL.
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9.5 Docentencommissie
Voorzitter: Leo Hellemans.
Leden: François Casteels, Marc Van Uffelen
-

Voorbereiding starttornooi, organisatie en propaganda, samenstellen
boekjes met commentaar op de kaartverdelingen, organisatie ter plaatse;

-

Overleg met Berry Westra i.v.m. boeken gebaseerd op Vijfkaart Hoog.

-

Opleiding Bridgedocent 2010. De totale uitgaven voor de opleiding
bedragen € 270 (vergoeding docent, consumpties, kopies enz…). Er zijn
geen inkomsten.

9.6 Commissie Wedstrijdleiders
Voorzitter: Paul Meerbergen.
Leden: Werner De Bock, Octaaf Munteanu.
De CWL vergaderde driemaal in de loop van het seizoen.
- Opdrachten seizoen 2010-2011. Zoals elk seizoen kent de commissie
opdrachten toe aan WL’s die zich kandidaat stelden voor het leiden van
kampioenschappen georganiseerd door de VBL en voor arbitrages in
competitie.
- Drie Wedstrijdleiders van de VBL volgenden een stage georganiseerd door de
EBL in Zagreb: Werner De Bock, Robert Ketels en Dirk Logghe
- Opleiding Clubtornooileider 2011



17 lessen arbitrage en tornooiorganisatie; Docenten: de 3 leden
van de commissie
opstellen schriftelijke proeven arbitrage en organisatie
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Onkosten opleiding (geen inkomsten):
Docenten:
€ 1.992
Cursusboeken:
€ 247
Consumpties, kopies enz:
€
55
Totaal:
€ 2.294

9.7. Tornooicommissie
Voorzitter: Thierry Mullens.
Leden: Kurt Van Brabant, Jean Stas, Marc Herssens, Herman De Wael,
Marc Van Hoof (verantwoordelijke kampioenschappen), Jo Van Laer,
Ann Chapelle (competitieleider vanaf april 2011), Jacques Volckaert,
Karel Gysen (competitieleider en lid van de TC tot april 2011).
Vanaf mei 2011: Pierre Van de Velde (in opvolging van Karel Gysen)
De Tornooicommissie vergaderde viermaal in het seizoen 2009-2010
Voornaamste punten die behandeld werden:
-

-

Opstellen kalender viertallencompetitie en kampioenschappen
Kandidaten voor de plaatselijke organisatie van kampioenschappen
van de VBL en van de BBF.
Verbeteren plaatselijke organisatie van Vlaamse en Nationale
kampioenschappen, problemen bij het uitrekenen ervan
Promoties van Vlaamse finales naar nationale (halve) finales
Verschillende aanpassingen aan het reglement viertallen; gebuik van
Bridgemates in competitie; invoeren van een reservedag met de
bijhorende verplichtingen
Wijziging structuur en indeling van de reeksen 2010-2011
Structuur en indeling reeksen 2011-2012
Taakverdeling tussen competitieleider en VBL-secretariaat
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10. KAMPIOENSCHAPPEN
10.1. Viertallencompetitie
-

-

-

-

Het plannen van de inhaalwedstrijden omwille van het slechte weer bracht heel
wat moeilijkheden mee, reden waarom in de volgende seizoenen een reserve
speeldag ingevoerd wordt.
Door de hervorming van de reeksen in nationale afdelingen, zakten er meer
teams in de liga-afdelingen, maar die winst woog niet op tegen het feit dat er 12
teams minder ingeschreven waren; hierdoor werd het zoeken naar een minimum
afstanden in de laagste afdeling weerom sterk bemoeilijkt.
De regels voor het opstellen van spelers werden veel beter nageleefd dan vorig
seizoen.
Er waren weinig problemen met administratieve verplichtingen (uitslag melden,
wedstrijdblad opsturen enz.) en er waren ook weinig arbitages.
Over het algemeen verliep het competitieseizoen dus vrij goed, zonder dat er zich
grote problemen voordeden.
Op een aantal vragen van teams naar arbitrages werd niet ingegaan. Aan het
einde van het seizoen bleek dat geen enkel van deze gevallen invloed kon hebben
op promotie of degradatie.

10.2. Flanders Pairs: Marc Van Hoof
Verslag Flanders Pairs - finale – Turnhout – 7 mei 2011.
1. Inschrijvingen
In vier districten was de belangstelling aan de lage kant. Zij konden, ook door
afzeggingen, niet of amper aan hun quota geraken. Daarom werden extra plaatsen
toegekend aan de drie overige districten. Omdat alles op korte tijd moest geregeld
worden, slechts één week tussen halve finale en finale, was het uiterst moeilijk om dit
allemaal in goede banen te leiden.
Men moet eerst wachten op antwoorden en daarna nog andere contacten leggen en men
kan ook niet alles de laatste dag regelen.
6 paren stelden een invaller op, conform aan de reglementen.
Het reservepaar werd ingeschakeld.
Omdat één van de spelers zich van autostrade vergiste werd er ook beroep gedaan op
een extra invalster.
Daardoor werd de finale gespeeld met 56 i.p.v. de gebruikelijke 60 paren.

2. Verloop van de finale
De accomodatie was ideaal. Ruimte tussen de tafels, hoog plafond. Ondanks de
zomerse temperaturen buiten, was het binnen een aangename temperatuur om te
spelen.
Net als de vorige jaren was er een min of meer geleide loting. De deelnemers van de
verschillende districten werden op regelmatige wijze over het veld verdeeld.
Er werden 10 reekshoofden aangeduid.
De vorm van het tornooi was een barometer van 11 ronden met 3 giften.
Volledig rookvrij.
Er werd met bridgemates gespeeld. De mogelijkheid om andere scores te bekijken werd
uitgeschakeld.
De wedstrijdleiding hield er een stevig tempo op na, zodat om ± 18u30 het spelen was
afgelopen.
Geen incidenten deden zich voor tijdens het tornooi, het verliep rimpelloos.
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3. Enkele bemerkingen
• In drie van de zeven districten was de belangstelling hoger dan vorig jaar. In de vier
andere ging de al lage opkomst van vorig jaar nog verder achteruit.
Een pluim voor het district Dender-Waasland en zijn verantwoordelijke Robert Ketels,
waar bijna 1/3 van alle halve finalisten speelden.
• De finale moet op een vroeger tijdstip gepland worden. Mei is een maand met veel
familiale feesten, waardoor niet fanatieke spelers sneller afhaken. Dat bleek uit het
feit dat ondanks de grote belangstelling in Dender-Waasland tot over de helft van de
uitslag moest gaan om kandidaten te vinden voor de finale.
Ook de tijd tussen halve finale en finale was te kort om uitvallers op een goede
manier op te vullen

• Vorig jaar stond de manier van berekening van het aantal toegekende plaatsen voor
de finale al ter discussie.
Er werd toen wel over gediscussieerd, maar er werd nog geen definitieve nieuwe
regeling uitgewerkt.
Zal zeker terug op dagorde van de tornooicommissie komen.

10.3. Beker van Vlaanderen: Verslag van Marc Van Hoof
1. Inschrijvingen
Twee districten kwamen niet aan hun contingent waartoe ze recht hadden. Het restant
werd verdeeld over de andere districten. Zij konden echter ook niet alles opvullen.
Zodoende waren er 61 viertallen.
Geen enkel viertal dat verwacht werd was afwezig.
Bij de controle op de speelgerechtigheid van de deelnemers werden twee spelers
gevonden die geen lid waren van de VBL. Het lidmaatschap is nog ter plaatse in orde
gebracht.
Er waren 9 teams die 1 vervanger opstelde.
8 teams speelden met twee vervangers, maar voldeden aan de reglementen.
De helft van de Antwerpse teams en van de West-Vlaamse teams kon ik niet
controleren.

2. Verloop van de finale
Doordat er geen reserveteam voorhanden was en er onvoldoende ‘werkende’
bridgemates waren (triplet heeft 6 bridgemates nodig) werd er beslist om met een bye te
spelen.
De start van de finale kende geen noemenswaardige problemen.
Voor de problemen die zich verder in de dag opstapelden verwijs ik naar het verslag van
Jos De Messemaeker.
Dank zij hem en ook dank zij de hulp van Ann Chapelle is het einde van de dag gehaald.
Voor de spelers waren er een paar kleine ongemakken (niet onmiddellijk kunnen
ingeven van de scores).
Alleen het einde van de laatste ronde werd met een 20-tal minuten vertraging gestart.
Eén van de grote oorzaken van de problemen die Jos kende was het feit dat na afloop
van 5de ronde een paar weigerde verder te spelen en het aftrapte.
Zie hiervoor het verslag van Paul Meerbergen.
De plaatselijke organisatie had zijn best gedaan, maar het kon beter.
Een open en gesloten zaal. Jammer dat men geen gebruik had gemaakt van de volledige
oppervlakte van de zaal. Nu stonden de tafels toch iets te dicht bij elkaar. Ook was de
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plaats om de loting en de stand te projecteren ongelukkig gekozen.
Medewerkers voor elke klus die moest uitgevoerd worden.
Over de catering op zich heb ik geen enkele opmerking opgevangen. Wel was er hier en
daar toch wat kritiek op de verkoop van de bonnetjes. Verschillende soorten en per
soort moest men voor 10 euro kopen. Voor spelers die alles liever individueel bekijken
i.p.v. in teamverband was dit wel duur.
Net als vorig jaar werd geopteerd om de prijzen vanaf plaats 21 niet meer vroeger te
laten afhalen, uit respect voor de winnaars en de organisatoren.
Op het ogenblik van de prijsuitreiking was daarom bijna iedereen nog aanwezig.
De prijsuitreiking werd voorafgegaan door een woordje van onze voorzitter en van de
burgemeester van Hoogstraten, die ook nog schalen van de gemeente bij had voor de
overwinnaars. Hedwig Magerman, weduwe van onze erevoorzitter Paul, was ook ter
plaatse om de wisselbeker te overhandigen.
Ook de organisatoren van het Aardbeientornooi hadden extra prijzen voorzien.
Het afhalen van de prijzen verliep zonder problemen onder het welwillend oog van de
hoofdverantwoordelijke, bijgestaan door Ann Chapelle.

3. Enkele bemerkingen
- geen enkel district organiseerde nog een voorronde. District Anwerpen dat als enige
de laatste jaren nog een voorronde organiseerde schafte de hare ook af.
Een datum die niet meer voorzien moet worden op de kalender en zo een zaterdag
extra bewegingsruimte voor de competitie?
- in district West-Vlaanderen draaide de halve finale uit op een fiasco. Er werd voor het
eerst gepeeld met de bridgemates, maar niets bleek te kloppen. De uitslag was totaal
onbetrouwbaar.
In samenspraak met de districtverantwoordelijke, die jammer genoeg niet aanwezig
kon zijn op de halve finale, werd er beslist om de West-Vlaamse teams die naar de
finale wensten te gaan zich gewoon zouden melden.
Uiteindelijk waren er 5 teams geïnteresseerd waren.
- in district Oost-Vlaanderen waren maar 2 teams geïnteresseerd in de finale
- daar waar alle districten mij de uitslagen bezorgen zoals ik ze gevraagd had (volledige
uitslag met lidnummer en naam van alle spelers) moet ik bij het district Antwerpen
op mijn knieën gaan liggen om de namen en lidnummers te krijgen. En dan heb ze
nog niet gekregen.
Zo kan ik geen enkele controle doen over de speelgerechtigheid van de deelnemers.
- er moet een sluitende controle gebeuren bij het afhalen van het materiaal op de VBL,
zodat alles wat de VBL moet leveren ook ter plaatse is. Nu ontbrak de printer.
- men moet zich ernstig beraden over de rekenkamer. Indien Jos het in de toekomst
niet meer wenst te doen moer er voor gezorgd worden dat het programma feilloos
werkt. Zeker omdat het geschreven is in een taal die niet zo gekend is, zal het
moeilijk zijn om ter plaatse in te grijpen.
- in de toekomst extra aandacht besteden aan het publiceren van loting en stand.
Zowel qua plaats als methode.
- de laatste jaren is het aantal viertallen in competitie drastisch teruggelopen, met
gevolg dat het ook steeds moeilijker wordt om 64 teams te vinden voor de finale.
De finale van de Beker is de mooiste en grootste organisatie van de VBL en moet dat
ook blijven, maar men moet de durf hebben om te veranderen. Verminderen van
aantal finalisten, andere formule, enz…
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11. Personeel en vrijwilligers
Vrijwilligers
Een wisselend aantal van maximum 16 personen kreeg onkosten uitbetaald
op basis van een wettelijk contract voor vrijwilligers dat zij met de VBL of
de Bridgeboetiek ondertekenden: scheidsrechters, docenten, specifieke
opdrachten zoals rekenprogramma e.d.
Personeel
Deeltijdse bediendecontracten: Eric Smets, Carine Jeunen, Marijke Clays.
Marijke Clays werd ernstig ziek in april 2010 en haar contract werd nog
niet beëindigd haar vergoeding wordt betaald door de ziekteverzekering;
haar taak werd in 2010 overgenomen door Ben De Lathauwer met een
voltijds bediendecontract.
Guy Piccart werkte tot oktober 2010 op basis van een vrijwilligerscontract
en vanaf dan met een deeltijds bediendecontract.

♠

♥

♦
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