Algemene Vergadering
Woensdag 9 april 2014 – 20:00 uur
Huis van de Sport, Berchem

Verslag
1. Woord van de voorzitter
Voorzitter François Kilian opent de vergadering. Hij brengt hulde aan de talloze vrijwilligers die
hun club draaiende houden; zij zijn misschien wel de belangrijkste schakel in de werking van de
VBL. Als symbool voor deze werkers vermeldt hij Juul Duprez die zowat 30 jaar secretaris was van
de Dilbeekse club Westrand en nu de fakkel doorgeeft aan opvolgers; Herman Claus die al even
lang de boot trekt in de club van Lint en jaar na jaar trouw aanwezig was op alle vergaderingen van
district en VBL; Emiel Clottens die in 1977 aan de wieg stond als medestichter van de VBL en die
duivel-doet-al was in zijn club Heusden en in het districtbestuur; en tot slot Lisette Berghs die in
1970 al secretaresse was van de voorloper van het district Antwerpen en al die tijd actief
bestuurslid was in verschillende Antwerpse clubs en in het districtbestuur.
Verder wijst de voorzitter op de hernieuwde dynamiek in de jeugdcommissie onder leiding van Bert
Geens die ook heel wat waardevolle medewerkers heeft aangetrokken.
Tot slot van de inleiding werd een prachtige film met propaganda voor bridge vertoond van de
Israëlische bridgebond (met Nederlandse ondertitels). Deze film zal kunnen gedownload worden
vanaf onze website.

2. Telling van de aanwezigen
Na naam afroeping en uitdelen van de stembriefjes blijkt dat 66 personen deelnemen aan de
vergadering en dat 90 van de 168 stemrechten aanwezig zijn of bij volmacht vertegenwoordigd.
Zie bijlage 1: overzicht van aanwezigen en van stemrechten.
Telbureau: Nico De Roover en Eric Smets
Verslaggever: Eric Smets

3. Financies
Bijlage 2: balans van het maatschappelijk jaar 2012-2013 (18 maanden).
Bijlage 3: Budget van het maatschappelijk jaar 1 januari 2014 tot 31 december 2014
Verhoging Clubbijdrage
Het Dagelijks Bestuur kondigt aan dat de verhoging van de clubbijdrage voor clubs met meer dan
50 leden, met minstens een jaar wordt uitgesteld. Het principe ervan wordt door het bestuur
verdedigd, namelijk dat een zelfde bijdrage voor een kleine en voor een grote club niet rechtvaardig
is. Van verschillende kanten komt er kritiek op deze verhoging, o.a. van de clubs Mortsel en
Westrand: grote clubs doen veel moeite om spelers aan te sluiten en worden daar dan voor
financieel gestraft. Allerlei principes werden geopperd:
-

Men zou de clubs die niet alle spelers aansluiten moeten aanpakken en niet de clubs die dat
wel doen. Wat dit principe betreft wijst het bestuur op de verantwoordelijkheid van clubs en
regio’s om geen spelers toe te laten die niet geregistreerd zijn bij de VBL
Als bijdragen worden verhoogd zou men ook moeten melden waarvoor dit geld dan moet
dienen. Het bestuur wijst o.a. op de hernieuwde jeugdwerking, uitgaven voor districten die
mogelijk zullen stijgen en verbetering in software o.a. voor rekenprogramma’s.
Mogelijk zou men ook de bijdrage kunnen berekenen op basis van de deelname aan de
wekelijkse clubtornooien.

Goedkeuring financiële documenten
Na een presentatie door het bestuur over de manier waarop cijfers die slaan op een
maatschappelijk jaar van 18 maanden (2012-2013) moeten vergeleken worden met een
maatschappelijk jaar van 12 maanden (huidig jaar 2014), worden zowel de balans 2012-2013
(bijlage 2) als het budget 2014 (bijlage 3) goedgekeurd. De Raad van Bestuur wordt ontlast.

4. Opvang van Beginners
Samenvatting toespraak van Leo Hellemans, voorzitter Docentencommissie
De docentencommissie kreeg de laatste tijd nogal wat opmerkingen over opvang van beginners in
diverse clubs. Vooral dan in kleinere clubs waar het onmogelijk is om in verschillende reeksen te
spelen. Ze besloot dit op de agenda te zetten van de gemeenschappelijke kaderdag met Nederland
die plaats had op 26 oktober vorig jaar in Antwerpen. Omdat ook zij regelmatig geconfronteerd
werden met dit fenomeen, werd het een gezamenlijk probleem. Teneinde een zo volledig mogelijk
overzicht te krijgen werden op voorhand aan alle Vlaamse bridgeclubs drie vragen gesteld :
‐
‐
‐

welke problemen, doen zich in uw club voor bij de opvang van beginners in de club?
welke oplossingen hebt u ontwikkeld om dit probleem aan te pakken?
hebt u al samenwerking met andere clubs in uw regio overwogen (of effectief uitgevoerd) voor een
gezamenlijke opvang van beginners?
Wij hebben hierop een 20tal reacties gekregen die alle in de zelfde richting gingen : de oudere
spelers hebben niet genoeg geduld met beginners. Ze verlangen veel te veel van de nieuwelingen en
zijn hun eerste beginjaren blijkbaar vergeten. Er werden ook tal van suggesties gegeven:
‐
‐
‐
‐
‐

koppel beginners aan een mentor, coach of ervaren speler;
oprichten van passageclubs;
wedstrijdleiders moeten beginners meer beoordelen op intentie dan op feiten;
aan alle clubs het boekje van Rob Stravers “Gids voor bridge” aan het begin van het
nieuwe bridgeseizoen bezorgen;
de docenten moeten meer aandacht besteden aan dit probleem.

Het bestuur van VBL vond dit probleem interessant en ernstig genoeg om op de agenda van de
Algemene Vergadering van 9 april jl. te plaatsen.
Leo Hellemans stelde het probleem uitvoerig voor en stelde met genoegen vast dat er reeds in
verscheidene clubs (Mortsel, Westrand,Halle) programma’s opgezet waren om beginners beter op te
vangen. En vanaf 15 april tot eind augustus wordt in Ter Elst elke week op dinsdagavond een
beginnerstornooi met hulp aan tafel en assistentie van een ervaren bridgedocent georganiseerd.
Spijtig genoeg ontbrak de tijd om dit debat ten gronde uit te praten.
Tot slot bezwoer Leo Hellemans alle spelers, alle bestuursleden, alle wedstrijdleiders om grote zorg
te besteden aan de opvang van beginnende spelers. Als dit het niet goedschiks kan, moeten er
tegenover overtreders van de hoffelijkheid aan tafel misschien strengere maatregelen worden
genomen, in de vorm van schorsing van de zitting en/of aftrekken van punten en eventueel
masterpoints..
De docentencommissie zal blijven aandacht schenken aan dit probleem om het de beginnende
spelers zo aangenaam mogelijk te maken. Opvang van beginners en begeleiding van jeugdspelers
zijn ontegensprekelijk de twee voornaamste voorwaarden om het bridgeleven in Vlaanderen op een
beter en hoger peil te brengen.
Interpellaties van clubs tijdens de vergadering:
-

Westrand: regionale samenwerking van 3 clubs in de regio voor het geven van lessen en opvang
beginners.
Mortsel: dinsdag permanente opvang van beginners in 2 gescheiden groepen, onder begeleiding.
Ter Elst: wekelijks tornooi voor beginners met inleidend onderwerp dat besproken wordt en
begeleiding tijdens het spelen
Hoogstraatse: moeilijk probleem, in Nederland probeert men er wat aan te doen met
persoonlijke begeleiding na de TV-curus van Berry Westra.

5. Jaarverslag 2012-2013
Wordt verder niet besproken in de vergadering – het zal als onderdeel van alle documenten
betreffende huidige algemene vergadering gepubliceerd worden op de website.

6. Verkiezing Raad van Bestuur
Er waren 13 kandidaten voor 9 plaatsen in de Raad van Bestuur. De verkiezing leverde volgende
samenstelling op voor de Raad van Bestuur voor de maatschappelijke jaren 2015 t/m 2017:
Ann Chapelle, Filip De Burggrave, Herman De Wael, Bert Geens, Robert Ketels,
Geert Magerman, Yves Meyus, Jef Van den Eynde, Armand Van de Ven

7. Rondvraag
-

Beerse BC, Ludo Dierckx: het overtuigen van alle spelers in een beginnende club om aan te
sluiten bij de VBL vergt tijd om te bereiken.

-

Wobridge, Jan Metselaar: overweeg om de bijdrage per speler te verhogen i.p.v. de bijdrage per
club. Daarenboven: 200 leden extra aangesloten komt overeen met de totale verhoging van de
clubbijdrage.

-

Limburg, Luc Bex: moeilijkheidsgraad examen CTL is te hoog – uitgebreid antwoord hierop van
Paul Meerbergen, voorzitter CWL.

-

Lint, Herman Claus: waarom geen evaluatie invoeren van de lesgevers in de verschillende
opleidingen die de VBL aanbiedt? Dit voorstel zal besproken worden in de betrokken
commissies.

-

Lint, Herman Claus: waarschuwing: vzw’s zullen in de toekomst verplicht zijn om twee
algemene vergaderingen per jaar te organiseren: een eerste om een budget goed te keuren voor
het volgende maatschappelijk jaar, een tweede om de jaarrekeningen van het voorbije
maatschappelijke jaar goed te keuren.

-

Marc Van Hoof protesteert tegen het feit dat de BBF besliste om in 1e nationale slechts 6
titularissen per team toe te laten.
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BIJLAGE 1: aanwezigen en aantal stemgerechtigden
2 pagina’s

BIJLAGE 2:

Balans van maatschappelijk jaar 2012-2013
16 maanden: 1 juli 2012 tot 31 december 2013
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Budget van maatschappelijk jaar 2014
12 maanden: 1 januari 2014 tot 31 december 2014

