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Algemene Vergadering van 8 april 2015

Maatschappelijk Jaar 2014
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2. FINANCIES VLAAMSE BRIDGE LIGA 2014
2.1. Samenvatting balans VBL 2014
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Budget Vlaamse Bridge Liga 2015
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3. LEDENADMINISTRATIE
3.1. Evolutie van het ledenaantal telkens op 30 juni
CODE
SEIZOEN

1
4355
4215
4051
4061
3900
3839
4070
3943
4091
4143
4128
4170
3812
3833

2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
386
391
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2
635
656
599
576
682
711
462
691
571
633
618
636
575
505

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
56

3
412
417
351
351
296
241
283
354
274
267
332
289
321
441

4
570
438
473
361
370
358
310
298
384
265
242
183
150
157

5
111
37
40
56
58
54
46
41
28
38
34
32
28
27

6
128
111
122
124
103
74
79
105
110
167
138
131
86
84

TOTAAL
6211
5874
5636
5529
5409
5271
5250
5431
5458
5513
5492
5441
5413
5494

3.2. Evolutie van het aantal viertallen in competitie
seizoenSe

Nation.

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

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

Bevord.
2011 =
Liga 1

32
32
32
32
32

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

Liga 2
2011 =
Liga 3

77
75
77
64
56

Region
2011 =
Liga 3

Totaal

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

287
275
279
262
252
238
227
212
205
193
187
191
177
172

3.3. Aantal Clubs, nieuwe en weggevallen clubs
Nieuwe club: Dulcinea Jabbeke, De Palingbeek Ieper.
Gefusioneerd: MBCL en Leopoldsburg
Hield op te bestaan: RUA
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4. DUPLICEREN
♣ Er werden in 2014 12.392 boards gedupliceerd en voor € 3.660
gefactureerd. Het aantal duplicaties daalt jaar na jaar. Oorzaken:
verminderen van het aantal grote tornooien en de deelname er aan, en ook
het feit dat steeds meer clubs een eigen toestel aankopen.
♣ Gemiddeld: € 0,295 per board. Deze lage prijs is voornamelijk een gevolg
van het feit er veel gedupliceerd wordt voor eigen tornooien (Beker,
Flanders Pairs ook voor de districten, Starttornooi).
♣ Onkosten in 2014: € 15
♣ Er is dus een positieve balans van bijna € 3.645, 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 3.000 boards met gecodeerde kaarten
• Plus nog een 700-tal losse, maar reeds gebruikte spellen met
gecodeerde kaarten.
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5. MAGAZINES
Bridge Beter Magazine en Bridgekontakt
De balans van de tijdschriften in 2014 bedroeg € -72.740.
Dat is negatiever dan in de voorbije jaren. Oorzaken: iets meer leden dus
gestegen oplage, indexaanpassingen van Antilope (drukken Bridgekontakt), van
Werminval (verzenden tijdschriften) en verhoging posttarieven.
Daarenboven beginnen de inkomsten uit publiciteit te dalen omwille van het
afhaken van enkele adverteerders (zoals Dekker Bridge Promotions)
Enkel de aankoopprijs van Bridge Beter Magazine wijzigde niet sinds januari
2007 (€ 0,7632 per exemplaar.

Op basis van de cijfers van 2014 kan ook een budget opgemaakt worden
voor het maatschappelijk jaar 2015:
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6. BRIDGEMATES

Toestand op 31 december 2014

6.1 BRIDGEMATES II

In 2014:
‐ € 30.994: verkoop van toestellen aan clubs en aan LBF
‐ € 25.800: aankoop toestellen en kleinere kosten
‐ 191 BM II verkocht

In totaal sinds de invoering van BM II in 2010:
‐ € 175.147: verkoop toestellen
‐ € 138.450: aankoop toestellen en kleinere kosten
‐ 1.312 BM II verkocht in totaal

Voorraad op 31 december 2014:
Aantal
Waarvan voor verhuur:
Waarvan voor verkoop

BM II
servers koffers
65
2
35
3
30
1
2

Inkoopwaarde materialen voor verkoop: € 2.857

6.2. BRIDGEMATES Pro

(oud type)

♣ In 2014 werden 53 BMpro verkocht aan gereduceerde prijs zodat de
voorraad voor verkoop zo goed als uitgeput is.
♣ Totaal aantal verkocht: 853 sinds de invoering in 2004
♣ Aantal nieuwe in voorraad voor verkoop, ter vervanging van defecte: 8
♣ Aantal in voorraad voor verhuur: 69
De theoretische voorkoopwaarde huidige voorraad bedraagt is zowat nul.

6.3 Clubs met Bridgemates II: 64 aangesloten clubs:
AARSCHOT - ACOL - ARGUS - ATHENA - AZALEA - B.G.K. - BEEERSCHOT - BEVEREN BIERBEEK - BLANKENBERGE - BOUWBEDRIJF - BRASSCHAATSE - DE EBUROON - DE
KLINKAERT - DE KOLLEBLOEM - DE PALINGBEEK - DE TEUTEN - DEN BRUEL DENKSPORTCLUB UA - FLANDERS - FORUM - GENK - GIELSE SQUEEZERS - HAACHT HALSE - HERAKLES - HEUSDEN - K.A.UNION-SANDEMAN - KASTELSE - KEERBERGEN KLEIN BRABANT - KNOKKE - KWADRAAT - LINT - LOKEREN - M.B.C.L. - MERCATOR MERELBEKE - MOLENHEIDE - MORTSEL - NOBELE DONK - PAJOTTENLAND PAJOTTENLAND - PIETERMAN - REINAERT - RETIESE - RIVIERA - ROESELARE - SAC
BRIDGE - SINT BAVO BOECHOUT - SINT TRUIDEN - STARTCLUB - 'T BIEDTJE - TER ELST TERNESSE - VEURNE - WAASMUNSTER - WAREGEM - WESTRAND - WETTHRA - WITTE
WILG - WOBRIDGE - ZELZATE - ZWIJNAARDE Niet-aangesloten verenigingen: ACHEL, DIKSMUIDE, DE OVERSLAG, GIELEN,
KLAVERTJE 4, MOL, De Pauw Kampenhout, WATERVLIETSE.
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7. Starttornooi
Met 36 paren lag het aantal deelnemers aan het Starttornooi 2014 in Beveren
iets hoger dan de vorige jaren: 2013: 28 2012: 32
Ook werd opnieuw aangeknoopt met het traditioneel buffet dat voorafgaat en
met het tot hiertoe weinig succesvolle tornooi voor recreatieve spelers (18
paren).

8. WEBSITE
Tijdens seizoen 2014-2015 werd de ledencompetitietool op de VBL-site
toegankelijk gemaakt voor alle leden (dus niet meer enkel voor de kapiteins van
de competitieteams) en uitgebreid met nieuwe interactieve toepassingen, o.a.
met de mogelijkheid om wijzigingen van datum, uur en/of plaats van
wedstrijden zelf in te geven en deze door de tegenpartij via dezelfde tool te
laten bevestigen.
Er deden zich geen noemenswaardige problemen voor bij het gebruik van de site
en deze nieuwe interactieve toepassingen (enkel bij de opstart van de nieuwe
competitietoepassing deden zich enkele kleinere bugs voor die echter snel
verholpen werden).
Over het algemeen was de nieuwe toepassing vrij succesvol: bvb.
- werden er nog zeer weinig verplaatsingen van wedstrijden aangevraagd via
de oude papieren documenten.
( er werden 57 aanvragen voor wijzigingen wedstrijden (speeldag, uur,
plaats) geïnitieerd via de site (waarvan echter een vrij groot gedeelte, nl.
14 door de tegenpartij niet via de site bevestigd werd: dit zou 100 %
moeten zijn en kan dus beter), er werden 26 lokaalwijzigingen doorgeven
via de tool, en 5 omwisselingen uit/thuis)
- nam het aantal via de toepassing ingegeven uitslagen ook toe tov. van
vorig seizoen, tot ± 42 %
- werden naar schatting iets meer dan de helft van de wedstrijdbladen via
de website overgemaakt aan het secretariaat (mogen wij er echter
nogmaals bij iedereen op aandringen om de scans in een niet te hoge
resolutie uit te voeren (72 DPI volstaat), en liefst in PDF formaat (of
anders in JPEG), dit om de te verzenden documenten niet te groot te
maken (liefst < 250 KB)).
Enkel het (tot nu toe niet verplicht) opladen van systeemkaarten naar de VBL
site werd slechts door een handvol teams (nl. 13 van de 136) toegepast.
Wij willen er nogmaals op wijzen dat de betrokken toepassing nochtans zeer
eenvoudig en gebruiksvriendelijk is, en het publiceren van de systeemkaarten
aan iedereen, teams – competitieleider – wedstrijdleiders, dermate veel
voordelen biedt dat in feite alle teams dit zouden moeten toepassen.
Voor het komende seizoen wordt gedacht aan enkele verfijningen aan het backoffice systeem van de VBL website en database om enkele zaken nog uit te
breiden of nog verder te automatiseren.
Suggesties, opmerkingen en eventuele problemen mogen natuurlijk steeds
doorgegeven worden aan de bestuurder verantwoordelijk voor de website Yves
Meyus, of aan de webmaster Guy Piccart.
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9. VERSLAGEN VAN COMMISSIES
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 driemaal in 2014. De verslagen kunnen
geraadpleegd worden op onze website.

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: André Leplat.
In 2014 is de Beroepscommissie enkele malen verzoenend opgetreden maar
diende geen beroepen te behandelen.

9.4. Tornooicommissie
Voorzitter: Thierry Mullens.
Leden: Jean Stas, Marc Herssens, Herman De Wael, Jacques Volckaert,
Martijn Verstraelen, Paul Decroos,
Marc Van Hoof (kampioenschappen), Ann Chapelle (competitieleider),.
De Tornooicommissie vergaderde tweemaal in 2014. De verslagen
kunnen geraadpleegd worden op onze website.

9.5 Jeugdcommissie

Jeugdverslag maart 2014- maart 2015
Bert Geens (voorzitter), Steve De Roos, Wouter Van den hove.
Zaken die vorige termijn werden opgestart en dit jaar werden onderhouden.


Facebookpagina voor de bridgejeugd in Vlaanderen/België.



Jeugdsite: https://sites.google.com/site/jeugdbridgebelgie/



Inventaris jeugdspelers + geboortedatum



Er werden dit jaar 6 nieuwe jeugdontmoetingen georganiseerd, sommige
algemeen, anderen ter voorbereiding van tornooi zoals de Channel
Trophy.
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Deelname internationale tornooien


19/5-21/5: Internationaal (jeugd)tornooi Riviera, Antwerpen.



11/5: Nederlands kampioenschap voor studenten. Belgisch jeugdteam
wint de round robin en verliest uiteindelijk de finale.



12/7-16/7: EK paren jeugd in Burghausen, Duitsland. Net geen A-finale
door Sam en Wouter door de zeer slechte start.



Online kampioenschap universitairen. Van 60 teams bereikt het Belgische
team eerst de 8ste finale en worden daarna opgevist om zo brons te halen
in Rotterdam.



3/9-5/9: Cavendish pairs. Eén van onze junioren speelt mee en bereikt de
B-finale tussen de vele wereldkampioenen. Desondanks wordt een
positieve butler én 5de plaats behaald!



Channel trophy. België kon voor het eerst in 4 jaar terug een team
voorzien in alle 3 de disciplines (U21, U26, girls). Een overwinning op
zich! Daarnaast haalden onze junioren (U26) een zilveren medaille!



29/3-2/4: White House Juniors, Amsterdam. 3de in de eerste round robin
en daarna 5de geëindigd in de A-finale. 3 teams van A en 1 team van B
mogen de halve finales spelen. Net niet, maar toch een erg mooie
prestatie!
Uitslagen afgelopen jaren: 17de plaats, 9de het jaar ervoor, 23ste en 24ste de
jaren daarvoor.

Er werden ook meerdere erg jonge Waalse junioren uitgenodigd op de trainingen.
We zijn blij dat ook langs de andere kant van de taalgrens vooruitgang is qua
aantal jeugdspelers.
Er wordt ook gewerkt aan het opstarten van schoolprojecten, maar dit zal een
werk van erg lange adem worden.

9.6 Docentencommissie
Voorzitter:

Leo Hellemans en vanaf juli 2014 Marleen Daenen.

Leden:

François Casteels, Marc Van Uffelen, Martijn Verstraelen,
Marleen Daenen, Patrick Vermael en vanaf juli 2014 Leo
Hellemans

De Commissie vergaderde viermaal in 2014. De verslagen kunnen
geraadpleegd worden op onze website.

Voornaamste activiteiten:
‐ Organisatie Starttornooi 2014
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‐ Organisatie van 2 kader- of docentendagen voor Bridgedocenten, in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Bridgedocenten.
‐ Opleiding van Bridgedocenten in het najaar 2014: opstellen examen, jury
mondelinge proeven, 6 didactische lessen door Marc Van Uffelen. 11
kandidaten namen deel aan de ingangsproef; 5 slaagden in de afsluitende
mondelinge proef en kregen de titel Bridgedocent.

9.7 Commissie Wedstrijdleiders
Voorzitter: Paul Meerbergen. Leden: Werner De Bock en Herman De Wael.
De CWL vergaderde driemaal in de loop van het seizoen. De verslagen
kunnen geraadpleegd worden op onze website.
Voornaamste acties:
‐ Opdrachten seizoen 2013-2014. 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 WL: in het voorjaar 2014 werden een 14-tal lessen gegevens in
Beveren. Docenten: Paul Meerbergen, Werner De Bock, Herman De wael en
Robert Ketels. Het examen arbitrage werd opgesteld i.s.m. de Nederlandse
Bridge Bond. Vier kandidaten slaagden: Tom Cornelis, Filip De Burggrave,
Rik Van Tilborgh en Martijn Verstraelen.

‐

Twee van deze WLs kregen de mogelijkheid om een TD Workshop te volgen,
georganiseerd door de European Bridge League in Alicante.

‐

Het principe werd ingevoerd dat deelnemers aan de opleiding CTL de
gelegenheid krijgen hun docenten te beoordelen

‐

Veel aandacht ging naar bijsturingen van de nieuwe alertprocedure die door
de Belgische Bridge Federatie zal opgesteld worden en waarvan de
invoering gepland is voor 1 september 2015.
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10. KAMPIOENSCHAPPEN

10.1. Viertallencompetitie
(competitieleider Ann Chapelle (tot 20/11/2014) en Yves Meyus voor de rest
van het seizoen.)
Aantallen deelnemende teams:
Het aantal teams in de competitie 2014-2015 in de Liga-afdelingen daalde
lichtjes tov. vorig seizoen.
In totaal schreven zich 136 teams in, waarvan 32 in Liga 1 in 4 reeksen, 48 in
Liga 2 in 6 reeksen, en 56 in Liga 3 in 7 reeksen.
Aantal Vlaamse teams in de nationale reeksen: 35 (1 meer tov. vorig seizoen).
Telefoonnummers uitslagen:
Er werden nog een klein aantal uitslagen doorgegeven naar foutieve
telefoonnnummers: de telefoonnummers voor het telefonisch of per SMS melden
van competitieuitslagen zijn hetzelfde gebleven (voor de districten DenderWaasland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen 0470 33 10 32, voor de
districten Antwerpen, Limburg, Kempen en Vlaams-Brabant 0470 33 11 50).
Verloop van de competitie:
De competitie verliep zonder noemenswaardige problemen.
Ann Chapelle slaagde er nogmaals in qua verplaatsingen, speelkracht e.d. zeer
evenwichtige reeksindelingen op te stellen.
Arbitrages, straffen en waarschuwingen:
De aantallen arbitrages, straffen en boetes namen lichtjes af ten opzichte van
vorige seizoenen:
- er werden 5 overtredingen vastgesteld betreffende opstelling niet of te laat
aangesloten spelers. (Het betrof in alle gevallen een administratieve
onoplettendheid van de clubverantwoordelijke bij het opgeven van de aan te
sluiten spelers. Er werden enkel voorwaardelijke straffen hiervoor opgelegd en
het viertallenreglement wordt hieraan aangepast).)
- er werden 7 arbitrages gevraagd
Meer details staan in een overzicht van waarschuwingen, straffen en arbitrages
op de VBL website onder “Competitie”  “Info”  “Arbitrages, straffen en
waarschuwingen”.
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Stijgers en dalers seizoen 2014-2015:
Stijgen van Liga 1 naar Nat 3: BCWH 2, De Teuten 1, Forum 2 en Mortsel 1
Stijgen van Liga 2 naar Liga 1: Chaver 6, Forum 3, Maccabi 1, Riviera 6, Riviera
8 en Ros Beiaard 1
Stijgen van Liga 3 naar Liga 2: Athena 2, Brasschaat 1, Bouwbedrijf 1, Halse 2,
Oostmalle 3, Riviera 12 en Veurne 1.
Dalen van Nat 3 naar Liga 1: Beerschot 1, DUA 1, Riviera 4 en Saint Georges 1
Dalen van Liga 1 naar Liga 2: Elkerlyck 1, Genk 4, Reinaert 1, Retiese 1,
Waregem 3 en Witte Wilg 2
Dalen van Liga 2 naat Liga 3: Beerschot 2, Beerschot 3, BGK 2, DUA 2, Knokke
4, Squeeze 6 en Westrand 4.
Eindstanden in de ligareeksen: zie bijlage X.
Wij herinneren de clubs aan art. 23.6.3: een team is niet verplicht om een
promotie naar een hogere afdeling te aanvaarden.
De voorzitter van de club moet dit spontaan en per brief of e-mail melden aan de
competitieleider Yves Meyus binnen de 2 weken na de officiële publicatie van de
definitieve einduitslag van de reeks waarin het team speelde.
Enquète ivm. aanvangsuur competitiewedstrijden:
Deze enquète, die liep van half december 2014 tot eind januari 2015 leverde
volgende resultaten op:
-

36
29
10
61

voor behoud 14h
voor wijziging naar 13h
geen voorkeur
geen antwoord

Er werd door de Toornooicommissie beslist dat er geen noodzaak bestaat het
reglementair aanvangsuur van 14 uur te wijzigen, gezien er voldoende
soepelheid tot verplaatsingen bestaat.
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BIJLAGE X
Eindstanden VBL competitie 2014-2015
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10.2. Flanders Pairs: Marc Van Hoof
Verslag Flanders Pairs - finale – Riviera – 10 mei 2014.
1. Inschrijvingen
Een drietal districten kon hun quota niet volledig benutten. De vrij gekomen
plaatsen werden verdeeld naar de andere districten, maar deze konden ook niet
alle plaatsen invullen.
Op de finale waren daarom ook maar 58 i.p.v. 60 paren aanwezig.
Er was één paar van de Kempen zonder verwittiging afwezig. Later bleek dat dit
beruste om een misverstand tussen de districtsverantwoordelijke en de spelers.
De voorziene boete werd daarom niet opgelegd.
Het reservepaar werd ingeschakeld.
9 paren stelden een invaller op, conform aan de reglementen.
Er was wel enige discussie over één vervanging. Deze vervanger had in een
ander district gespeeld en had recht op een finale plaats, maar nam die in eerste
instantie niet op.
Door verkeersproblemen waren enkele spelers iets te laat, maar kon er toch
tijdig gestart worden.
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 10 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.
De wedstrijdleiding hield er een stevig tempo op na, zodat om ± 18u30 het
spelen was afgelopen.
3. Enkele bemerkingen
 De opkomst in de halve finale was in alle districten aan de lage kant.
Alle districten zaten op hun tandvlees om hun quota en eventuele extra
plaatsen in te vullen.
Misschien moeten we het aantal finalisten beperken tot 54 of 48.
 Om het misverstand tussen districtsverantwoordelijk en spelers te
voorkomen moet we in de toekomst hetzelfde principe invoeren als voor de
Beker. Een formulier dat door de spelers wordt getekend voor bevestiging van
deelname aan de finale.
Ook zou het interessant zijn dat daarop het e-mailadres van minstens één van
de spelers staat vermeld.
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 De wijziging aan de reglementering voor doorstroming naar de halve finale
werd positief onthaald. Toch moest er tot plaats 33 gegaan worden om de 22
plaatsen in te nemen. Grote oorzaak hiervan was het samenvallen met Juanle-Pins en de verkiezingen.

10.3. Beker van Vlaanderen: Verslag van Marc Van Hoof
Verslag Beker van Vlaanderen - finale - Beveren – 23 maart 2014.
1. Inschrijvingen
Ondanks het feit dat de quota voor West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen werden
verlaagd kwamen ze niet aan hun contingent waartoe ze recht hadden, ook in
Limburg was de interesse dit jaar lager.
Het restant werd verdeeld over de andere districten. Samen met het plaatselijk
reserveteam kwamen we aan 64 viertallen.
Op de finale dag was er één viertal afwezig, maar dit was een fout die aan mij
lag. Ik had de mail van de afzegging van dit viertal over het hoofd gezien.
Zodoende waren er 62 viertallen.
Alle spelers in de halve finale en finale waren in orde met het lidmaatschap van
de V.B.L.
Er waren 16 teams die 1 vervanger opstelde.
14 teams speelden met twee vervangers, maar voldeden aan de reglementen.
2. Verloop van de finale
Er werd geopteerd om met de bridgemates te werken. De twee vorige jaren was
dit geen succes geweest.
Dit jaar verliep alles vlot, op een kleine hapering na tussen ronde 1 en 2
De rekenkamer (Walter en Filip) hebben het uitstekend gedaan. In de gang
werden alle uitslagen en standen uitgehangen, zodat iedereen alles kon
controleren.
Er werd in 2 zalen gespeeld. 40 tafels beneden en 21 tafels boven.
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
penningmeester.
Geert Magerman, zoon van onze erevoorzitter Paul, was ter plaatse om de
wisselbeker te overhandigen.
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Het afhalen van de prijzen verliep zonder problemen met behulp van de
plaatselijke medewerkers en de bonnen die ieder team bij inschrijving gekregen
had.
3. Enkele bemerkingen
- In district Oost-Vlaanderen, waar de afstand tot Beveren niet zo groot is, was
er slechts één viertal bereid om de finale te spelen. Ook in de andere
districten was de belangstelling minder. De districten konden met moeite de
extra toegekende plaatsen opvullen.
- De mogelijkheid moet eens onderzocht worden om een enquête te houden bij
de viertallen om te horen waarom ze geen interesse hebben in de Beker van
Vlaanderen en welke wijzigingen er moeten gebeuren om terug interesse te
krijgen.
- Het programma zou ook getest moeten worden op het verwerken van fouten
en straffen. Blijkbaar geeft dit problemen indien de ronde al doorgestuurd is
naar de bridgemates. Een aanpassing van de loting is dan moeilijk.
- In de voorronde kreeg ik een opmerking over het feit dat er een ploeg
deelnaam die geen competitie speelde en dus geen inschrijvingsgeld betaalde
voor de Beker van Vlaanderen.

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 werd ook een grote inspanning geleverd (ook financieel) om het inzamelen
van de masterpoints te automatiseren via onze website. Het doel is om de
resultaten van zoveel mogelijk clubtornooien om te zetten in masterpoints. Het
volledig inzamelen van de zowat 11.000 jaarlijkse clubtornooien zal allicht nooit
lukken. Op dit ogenblik krijgen we nog niet de helft van de uitslagen binnen in
correcte vorm, dus zullen wij de clubs nogmaals moeten verzoeken om hieraan
mee te werken.
De aangeleverde uitslagen moeten in correcte vorm zijn; dit betekent dat het
ofwel een masterpoint file moet zijn die automatisch aangemaakt wordt voor elk
uitgerekend tornooi door de rekenprogramma’s Messerbridge of Brigitte (dat is
de naam van het tornooi gevolgd door de extensie .dbm. Ofwel moet het een
textfile zijn (extensie .txt) of een csv-file (extensie .csv) met volgende structuur
per plaats in de uitslag:
Plaats komma lidnummer komma naam1 komma lidnummer komma naam2
In de loop van 2015 zullen de clubs nogmaals alle instructies krijgen voor het
aanleveren van masterpoints.

18

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.
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