VLAAMSE BRIDGE LIGA vzw

Algemene Vergadering van 7 november 2012

seizoen 2011-2012
1 juli 2011 tot 30 juni 2012
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2.1 FINANCIES VLAAMSE BRIDGE LIGA 2011-2012
Nota vooraf: de uitgebreide jaarrekeningen en balansen van VBL en
Bridgeboetiek worden in afgedrukte vorm ter beschikking gesteld van de
aanwezigen in de Algemene Vergadering en worden ook gepubliceerd op
de website samen met het verslag van de AV.

2.1.1 Samenvatting balans Vlaamse Bridge Liga 2011-2012
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2.1.2 Samenvatting resultatenrekening
Vlaamse Bridge Liga 2011-2012
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2.1.3

Budget Vlaamse Bridge Liga 2012-2013

Nota: als in de Algemene Vergadering de wijziging van het maatschappelijk jaar
goedgekeurd wordt, dan zal het huidige maatschappelijk jaar 18 maanden
omvatten (01/07/2012 tot 31/12/2013) en dan moeten in het budget alle
bedragen met de helft verhoogd worden.
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2.2 FINANCIES BRIDGEBOETIEK vzw 2011-2012
2.2.1

Samenvatting balans Bridgeboetiek 2011-2012
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2.2.2. Samenvatting resultaterekening Bridgeboetiek
2011-2012
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3. LEDENADMINISTRATIE
3.1. 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
2011-2012

CODE 1

CODE 2

CODE 3

CODE 4

4355
4215
4051
4061
3900
3839
4070
3943
4091
4143
4128
4170

635
656
599
576
682
711
462
691
571
633
618
636

412
417
351
351
296
241
283
354
274
267
332
289

570
438
473
361
370
358
310
298
384
265
242
183

CODE 5

111
37
40
56
58
54
46
41
28
38
34
32

CODE 6

TOTAAL

128
111
122
124
103
74
79
105
110
167
138
131

6211
5874
5636
5529
5409
5271
5250
5431
5458
5513
5492
5441

3.2. Evolutie van het aantal viertallen in competitie

seizoen
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Nation.
49
46
46
48
48
50
47
48
48
36
33
34

Bevord.
2011 =
Liga 1

32
32
32

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

Liga 2
2011 =
Liga 3

77
75
77

Region
142
133
137
118
108
76
68
60
61
0
0
0

Totaal
287
275
279
262
252
238
227
212
205
193
187
191

3.3. Aantal Clubs
-

Einde Seizoen 2011-2012: 108
Club die ophield te bestaan in 2011-2012: Wizo (Antwerpen)
Club die opnieuw aansloot in 2011-2012 zonder leden: Den Brandt
(Antwerpen)
Club die nieuw aansloot in 2011-2012: Zennebridge (Eppegem)
Clubs die nieuw aansluiten vanaf seizoen 2012-2013:
Kwadraat (Kapellen), Broel (Kortijk) en Royal Ostend.
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4. DUPLICEREN
♣ Er werden in 2011-2012 17.210 boards gedupliceerd en voor € 4.319
gefactureerd. Dat is respectievelijk 2.027 boards en € 429 meer dan vorig
seizoen.
♣ Gemiddeld: € 0,251 per board (vorig seizoen 0,256). 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 is geen vrijwilligersvergoeding meer voor de operator, alle werk gebeurde
door eigen personeel.
♣ Onkosten: onderhoud van 1 toestel in Zweden (+/- € 155) plus wat kleiner
kosten (+/- € 70)
♣ Er is dus een positieve balans van bijna € 4.100, 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 2011-2012 € 68.173 (balans) uitgegeven, dat
is een kleine € 1.000 meer dan in seizoen 2010-2011.
♣ De oplage lag een klein beetje lager (ongeveer 200 minder verzonden op een
totaal van ruim 51.000).
♣ Een lichte stijging van de inkomsten uit publiciteit (+ € 700) toe te schrijven
aan bridgereizen.
♣ Voornaamste oorzaken van de iets slechtere balans: algemene stijging van
onkosten door index aanpassingen van de bedrijven (Werminval voor
verzenden en Antilope voor drukken Bridgekontakt). Enkel de aankoopprijs
van Bridge Beter Magazine wijzigde niet (52.050 exemplaren aangekocht).
♣ Voor 2012-2013 mag een gelijkaardige balans verwacht worden, tenzij
uiteraard het aantal leden substantieel zou stijgen of dalen.
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6. BRIDGEMATES
6.1 BRIDGEMATES II

Toestand op 1 juli 2012

(nieuw type)

In het seizoen 2011-2012 werden 136 Bridgemate II aangekocht en 205
verkocht, waardoor de volledige voorraad uitgeput werd. In totaal werden 710
Bridgemate II verkocht sinds de invoering van het nieuwe type in 2009.

Voorraad op 1 juli 2012:

6.2. BRIDGEMATES Pro
♣
♣
♣
♣
♣

(oud type)

Totaal aantal verkocht: 800 sinds de invoering in 2004
Verkocht in 2011-2012: geen
Aantal in voorraad voor verkoop nieuw: 72
Aantal in voorraad voor verkoop 2e hands: 10
Aantal in voorraad voor verhuur: 69

De theoretische voorkoopwaarde huidige voorraad bedraagt zowat
€
10.000, maar in werkelijkheid is die verkoopwaarde bijna nul: er worden geen
Bridgemate Pro meer verkocht, tenzij heel sporadisch om een defecte toestel
te vervangen. Balans verkoop – inkoop = + € 1.230. Dit is een zeer lage balans,
voornamelijk omwille van de zeer grote voorraad (69 voor verhuur en 105
voor verkoop).

6.3 Verhuur
Er werden in 2011-2012 slechts 170 Bridgemates verhuurd, allemaal aan
clubs die in regel zijn en die dus een huurprijs van amper €2/stuk betalen.

6.4 Clubs met Bridgemates: 55 aangesloten clubs: AARSCHOT

ACOL ARGUS ATHENA B.G.K. BEVEREN BIERBEEK BLANKENBERGE BOUWBEDRIJF
BREE DE KOLLEBLOEM DE TEUTEN DEN BRUEL DOUBLETJE FLANDERS FORUM GEEL
GENK HALSE HEUSDEN HOOGSTRAATSE K.A.UNION-SANDEMAN KALMTHOUT
KASTELSE KEERBERGEN 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 BAVO BOECHOUT SINT TRUIDENER ELST
TERNESSE WAASMUNSTER WAREGEM WEST LIMBURG WESTRAND
WITTE WILG ZELZATE ZWIJNAARDE

Niet-aangesloten clubs:ACHEL, DIKSMUIDE, DE OVERSLAG, GIELEN, KLAVERTJE 4,
MOL, De Pauw Kampenhout.
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7. Starttornooi en Start2tornooi
Met 32 paren lag het aantal deelnemers aan het Starttornooi in Beveren
belangrijk lager dan vorige jaar (48) en dan 2 jaar geleden (64).
In het najaar 2011 werd voor de eerste maal ook een tweede Starttornooi
georganiseerd door de Docentencommmissie in Pieterman, met een zeer beperkt
succes (20 paren).

8. WEBSITE
In de loop van het seizoen 2011-2012 werden nog kleine verbeteringen
aangebracht aan de website, o.a. wat betreft het beheer van de competitie en
van het ledenbestand van de VBL.
Ook werd de webshop van de Bridgeboetiek volledig actief.
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9. VERSLAGEN VAN COMMISSIES
De verslagen van de commissievergaderingen kunnen geraadpleegd worden
op de website van de VBL.

9.1 Raad van Bestuur
Samenstelling: Ann Chapelle, Kurt De Cabooter, Emiel Clottens, Herman De
Wael, Robert Ketels, François Kilian, Yves Meyus, Armand Van de Ven,
Jacques Volckaert.
De Raad van Bestuur vergaderde viermaal in 2011-2012

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

9.3 Beroepscommissie
Voorzitter: Michel Dries.
In het seizoen 2011-2011 deed de Beroepscommissie uitspraak in volgende
zaken:
-

Interne betwisting in Flanders BC
Beroep tegen een arbitrale beslissing in Liga 1
Disciplinaire maatregel tegen een speler in Liga 2
Disciplinaire maatregel na een incident in de Kroegentocht van
Turnhout
Opstellen van een niet gerechtigde speler in Liga 2
Incident in de finale van de Beker van Vlaanderen

9.4 Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie was niet actief in 2010-2011.
Enkel het jongerenweekend van Pieterman werd mede-gesponsord voor
300€.
Het jeugdtornooi van Riviera werd dit jaar volledig door Riviera
gesponsord.
Intussen heeft zich een nieuwe voorzitter aangeboden: Rutger Van
Mechelen die de Jeugdcommissie opnieuw wil activeren.
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9.5 Docentencommissie
Voorzitter: Leo Hellemans.
Leden: François Casteels, Marc Van Uffelen, Marleen Daenen.
- Voorbereiding starttornooi, organisatie en propaganda, samenstellen
boekjes met commentaar op de kaartverdelingen, organisatie ter
plaatse;
- Voorbereiding en organisatie van het Start2tornooi, een tweede jaarlijks
tornooi voor beginners.
- Overleg met Berry Westra i.v.m. boeken gebaseerd op Vijfkaart Hoog.
- Overleg met de Nederlandse Bridge Bond en met de Nederlandse
Docentencommissie inzake opleiding en opvang van beginners.

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 2011-2012. Zoals elk seizoen kent de commissie
opdrachten toe aan WL’s die zich kandidaat stelden voor het leiden van
kampioenschappen georganiseerd door de VBL of de BBF en voor arbitrages
in competitie.
- Opleiding Wedstrijdleider 2012: 17 lessen arbitrage en tornooiorganisatie.
Docenten: leden van de commissie en Herman De Wael. Slechts één
kandidaat is geslaagd in de examens: Zvi Engel.

9.7. Tornooicommissie
Voorzitter: Thierry Mullens. Leden: Kurt Van Brabant, Jean Stas, Marc
Herssens, Herman De Wael, Marc Van Hoof (verantwoordelijke
kampioenschappen), Ann Chapelle, Jacques Volckaert, Martijn
Verstraelen, Pierre Van de Velde.
De Tornooicommissie vergaderde driermaal in het seizoen 2010-2011
Voornaamste punten die behandeld werden:
-

-

Opstellen kalender viertallencompetitie en kampioenschappen
Kandidaten voor de plaatselijke organisatie van kampioenschappen
van de VBL en van de BBF.
Grondige herziening van het reglement viertallen met voornamelijk
een versoepeling van de regels voor het opstellen van teams en
spelers in competitie.
Wijziging structuur en indeling van de reeksen 2011-2012
Structuur en indeling reeksen 2012-2013.

14

10. KAMPIOENSCHAPPEN
10.1. Viertallencompetitie
Aantallen teams:
- Aantal teams in competitie 2011-2012: 153, waarvan 32 in Liga 1,
47 in Liga 2 en 74 in Liga 3.
Dit waren er in totaal 6 minder dan in het vorig seizoen.
Wijzigingen in de competitie:
-

De naamgeving van de reeksen werd gewijzigd in Liga 1, Liga 2 en
Liga 3 (ipv. Bevordering, Liga 1 en Liga 2).

-

Er werden nieuwe telefoons in gebruik genomen voor het melden
van de uitslagen (nieuwe nummers).

-

Op vraag van meerdere teams werd door de CL besloten om voor de
wedstrijden waar een team bye was in de uitslagen een
voortschrijdend gemiddelde van alle door het betrokken tot dan
gespeelde matchen te afficheren (ipv. 18 – 0). Dit om op elk
ogenblik een meer realistische kijk op de stand te hebben.

Verloop competitie:
Over het algemeen verliep de competitie zeer goed, zonder al te veel
problemen.
-

De regels ivm. opstelling spelers werden vrij goed nageleefd: er
werden over het hele seizoen 5 overtredingen vastgesteld

-

Er werden 13 arbitrages gevraagd en 2 beroepen aangetekend

-

13 straffen (aftrek van VP’s) werden opgelegd wegens
administratieve nalatigheden e.d.

Administratie: (melden uitslagen, wedstrijdbladen, etc…)
-

Er dienden 125 waarschuwingen gegeven te worden voor te laat
melden van uitslagen, niet of te laat verzenden van
wedstrijdbladen, onvolledig invullen van wedstrijdbladen, etc…

-

Het ontvangen en ingeven van de uitslagen werd dit seizoen
uitgevoerd door L. Brauns, echtgenote van G. Piccart: dit verliep
zonder meldenswaardige problemen.

-

Van de mogelijkheid om de uitslagen via de website in te geven
werd door ongeveer 30% van de kapiteins gebruik gemaakt
(schatting), hetgeen niet slecht is maar wel nog beter zou kunnen.
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-

Vanaf seizoen 2011-2012 konden de kapiteins hun systeemkaarten
uploaden op de VBL website: er werd echter geen verplichting
opgelegd.
28 teams hebben desondanks 1 of meer systeemkaarten opgeladen.
Gezien de voordelen voor de teams zelf en voor de wedstrijdleiders
is het misschien aan te raden hiervoor in de volgende seizoenen
nog meer publiciteit te maken.

- In het seizoen 2011-2012 werden 66 verplaatsingen (uitstellen of
vervroegen) van wedstrijden aangevraagd: dit vermeerdert elk
seizoen en zou best binnen de perken gehouden worden (op dit
ogenblik zijn de reglementen hierover zeer ruim, met weinig
beperkingen of voorwaarden).

10.2. Flanders Pairs: Marc Van Hoof
Verslag Flanders Pairs - finale – Riviera – 5 mei 2012.
1. Inschrijvingen
Alleen district West-Vlaanderen vulde zijn quota niet volledig in. De vrij
gekomen plaats werd toegekend aan het district dat het minst bedeeld
was. Er was geen enkele afzegging, zodat de districtsverantwoordelijken
ook niemand bijkomend moesten oproepen. Eén speler in de halve finale
(die vervangen werd) en één speler in de finale waren geen lid, maar hun
lidmaatschap werd ter plaatse geregeld. (ieder 35 euro)
5 paren stelden een invaller op, conform aan de reglementen. Er was één
paar van West-Vlaanderen zonder verwittiging afwezig. De voorziene
boete werd opgelegd. Het reservepaar werd ingeschakeld.
Wegens betrokkenheid in een auto-ongeluk paren enkele spelers iets
later. De finale, met de gebruikelijke 60 paren, startte met ±10 minuten
vertraging.
2. Verloop van de finale
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 12 reekshoofden aangeduid. Een
minpuntje. Door het niet vooraf opgeven van een invaller was er een paar
dat als reekshoofd werd aangeduid die status niet meer waardig. Maar de
tijd ontbreekt om de loting aan te passen.
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. Dit vormde geen enkel
probleem met dank aan de rekenkamer, Walter Kockx. 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 alle districten, behalve Limburg, was de opkomst in de halve
finale minder dan vorig jaar. De verhouding tussen aantal halve
finalisten en aantal plaatsen voor de finale verschilt zeer veel. In
Antwerpen was 70% van de halve finalisten geplaatst, terwijl dat in
Limburg slechts 25% was. Sinds enkele jaren staat de manier van
berekening van het aantal toegekende plaatsen voor de finale ter
discussie. Maar er werd nog geen definitieve nieuwe regeling
uitgewerkt. Zal zeker terug op dagorde van de tornooicommissie
moeten komen.

•

Extra aandacht besteden aan de publicatie op de website van de
reglementen en aanhangsels. Deze waren niet altijd de laatste,
correcte versies.

10.3. Beker van Vlaanderen: Verslag van Marc Van Hoof
Verslag Beker van Vlaanderen - finale - Beveren – 18 maart 2012.
1. Inschrijvingen
Twee districten kwamen niet aan hun contingent waartoe ze recht
hadden. In West-Vlaanderen waren er maar 2 teams die de finale wilde
spelen. Het restant werd verdeeld over de andere districten. Zij konden
echter ook niet alles opvullen. Zodoende waren er 60 viertallen.
Eén viertal dat verwacht werd was afwezig, maar dit bleek een fout van
mij te zijn. Gelukkig was er een reserveteam aanwezig zodat niet met een
bye moest gespeeld worden.
Iedereen was in orde met het lidmaatschap van de V.B.L.
Er waren 12 teams die 1 vervanger opstelde. 8 teams speelden met twee
vervangers, maar voldeden aan de reglementen.
1 team stelde 3 vervangers op en voldeed zo niet aan de regels.
2. Verloop van de finale
Ondanks het feit dat de dag ervoor alles was getest om met de
bridgemates te werken, liep het vanaf de eerste ronde fout.
Bij het begin van de tweede ronde werd daarom ook beslist om de
bridgemates niet meer te gebruiken en over te schakelen naar
handmatige uitrekening van de uitslagen door de teams.
Ook werd overgeschakeld naar het programma van Herman Dewael. Enig
minpuntje hierbij was dat de IMP-VP schaal die in dat programma gebruik
wordt niet overeenkomt met de schaal die de spelers gekregen hadden.
De spelers zelf hebben nauwelijks hinder ondervonden van deze
omschakeling.
De rekenkamer (Walter en Pilip) hebben afgezien, maar fantastisch werk
geleverd.
Er werd in 2 zalen gespeeld. 40 tafels beneden en 20 tafels boven.
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Geen noemenswaardige voorvallen bij de wedstrijdleiders.
Net als de vorige jaren werd geopteerd om de prijzen 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 een minuut stilte voor de slachtoffers van het busongeluk
in Zwitserland. Hedwig Magerman, weduwe van onze erevoorzitter Paul,
en haar zonen Bart en Geert waren ook ter plaatse om de wisselbeker te
overhandigen.
Het afhalen van de prijzen verliep zonder problemen onder het welwillend
oog van Ann Chapelle, bijgestaan door de echtgenoot van onze voorzitter
Nora Aerts
3. Enkele bemerkingen
- in district West-Vlaanderen waren slechts twee teams bereid om de
finale te spelen, terwijl ze rechte hadden op 10 plaatsen. Het gaat van
kwaad naar erger in dat district.
- het publiceren van loting, uitslagen en standen is nog voor verbetering
vatbaar, zowel qua snelheid, plaats en methode.
- bij de inschrijvingsformulieren was er geen strook aanwezig voor het
afhalen van de prijzen. Ter plaatse heb ik zelf een soort bon, op naam
team, gereed gemaakt om dit euvel te verhelpen. Dit lijkt me een goed
idee en ga dit in de toekomst ook vooraf klaarmaken.
- scoreblaadjes waren niet allemaal juist aangemaakt (nummering)
- 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…
- wenst men in de toekomst toch gebruik te maken van bridgemates dan
zal men dit eens zeer goed moeten uittesten.
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11. Masterpoints
In de loop van het seizoen werden grote inspanningen geleverd om het invoeren
van de masterpoints te verbeteren. Dit is een zeer tijdrovend werk dat
grotendeels uitgevoerd wordt door het personeel van het VBL-secretariaat.
Om tot volledige, goed functionerende masterpoints te komen is nog veel meer
medewerking van clubs en van tornooiorganisatoren nodig, onder meer wat
betreft het aanleveren van bestanden in correcte vorm.
Er werden ook stappen ondernomen om het inzamelen nog meer te
automatiseren, wat de omvang van het werk (insturen en verwerken) fel zal
verminderen. Het uiteindelijke doel om alle gegevens in te zamelen van de
zowat 11.000 clubtornooien per jaar zal allicht nooit kunnen bereikt worden –
op dit ogenblik zitten we nog niet aan de helft .

12. 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 met de Bridgeboetiek ondertekenden: scheidsrechters,
docenten, specifieke opdrachten zoals rekenprogramma e.d.
Personeel
-

Voltijds bediendecontract: Ben De Lathauwer
Deeltijdse bediendecontracten: Eric Smets, Carine Jeunen, Guy
Piccart.
Marijke Clays heeft ook nog een bediendecontract maar is met
ziekteverlof sinds april 2010.
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