Vlaamse Bridge Liga vzw
Algemene Vergadering
Woensdag 8 april 2015 – 20:00 uur

VERSLAG
Telling van de aanwezigen
Zie bijlage 1. Na naamafroeping blijken volgende cijfers: 30 van de 111
stemgerechtigde leden (clubs) en 54 van de 159 stemmen zijn aanwezig of
vertegenwoordigd bij volmacht.

1. Woord van voorzitter Armand Van de Ven
De voorzitter heet alle clubs en vertegenwoordigers welkom.
2. Proces verbaal van de Algemene Vergadering van 9 april 2014
Dit verslag dat in bijlage bij de dagorde van deze vergadering werd gevoegd, wordt
zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Jaarlijkse bijdragen
Beslissingen genomen door de Raad van Bestuur:
 De bijdrage voor beginners wordt verhoogd van € 15 tot € 20 omdat de onkosten van
een beginner voor de VBL bijna € 20 bedragen (voornamelijk voor zowat anderhalf
jaar tijdschriften).
 De bijdragen voor geregistreerde spelers worden gekoppeld aan de index waardoor de
clubs die bijdragen vooraf kunnen berekenen; in 2015 is er geen verhoging.
 De clubbijdrage wordt berekend op € 2,50 per geregistreerde speler op datum van 30
juni van het voorafgaande seizoen, met een minimum van € 75 en een maximum van
€ 250. Beginnende clubs worden het 1e seizoen niet meer vrijgesteld van deze
bijdrage omdat ze voor speelmaterialen al belangrijke kortingen krijgen.
 Een nieuw team dat zich voor de 1e maal inschrijft in competitie betaalt het 1e
seizoen geen bijdrage voor teams.
 De verhoging van de bijdragen voor teams in de nationale afdelingen, ingevoerd door
de BBF, werd verwerkt in de bijdragen.
 FIAD: nadat nog mogelijk een kleine wijziging zal ingebracht worden na een nog te
nemen beslissing van de BBF, zal de nieuwe FIAD 2015-2016 naar alle clubs
gestuurd worden en gepubliceerd op de website.

4. Financies:
‐ Rekening 2014: zie bijlage 2.
‐ Budget 2015: zie bijlage 3.
‐ De jaarrekening 2014 opgesteld door het accountantskantoor is in afgedrukte
vorm ter beschikking tijdens de vergadering.
Penningmeester Nico De Roover geeft volgende commentaren op deze cijfers:
 De rekening 2014 van de VBL toont een overschot van zowat € 4.700 t.o.v. van
het budget 2014. Echter, een factuur voor een deel van de bijdrage van 2014 aan
de BBF kwam slechts in 2015 toe en zal in dat jaar verwerkt worden in de
boekhouding.
 Het ingediende budget 2015 is bijna in evenwicht.
 De Bridgeboetiek die een afzonderlijke vzw is, maakte in 2014 een verlies van
ruim € 10.000, wat wordt veroorzaakt door allerlei investeringen in software,
hardware en opleidingen o.a. voor de boekhouding.
Kwijting: de vergadering geeft kwijting aan de bestuurders inzake de voorgelegde
cijfers.
Voorstellen.
Vanuit de vergadering wordt aan het bestuur voorgesteld om volgende zaken te
onderzoeken:
‐

In hoeverre is het mogelijk om de BTW te recupereren op diensten die de VBL
aanbiedt, zoals bijvoorbeeld de magazines.

‐

Wat zou de invloed zijn van een eventuele samenvoeging van de twee vzw’s
(Vlaamse Bridge Liga en Bridgeboetiek).

5. Jaarverslag 2014
Is in afgedrukte vorm ter beschikking zijn tijdens de vergadering en wordt later naar
alle clubs gestuurd samen met het verslag van de vergadering.
Volgende commentaren worden nog gegeven:
‐

Website, Yves Meyus: allerlei onderdelen van de website zullen nog verbeterd
worden, o.a. wat betreft de werking van de 4-tallen competitie. Ook zal er voor
gezorgd worden dat uitslagen van kampioenschappen en tornooien sneller
online zullen geplaatst worden.

‐

Competitie, Yves Meyus: er waren in het voorbije seizoen weinig problemen en
arbitrages. Van de 10 dalers uit nationale zijn er slechts 4 Vlaamse teams.

‐

Masterpoints, Armand Van de Ven: het verwerken van uitslagen naar
masterpoints werd mits een belangrijke investering sterk geautomatiseerd. Van
belang is het om te weten dat de MPs toegekend worden aan lidnummers; als
enkel een naam en geen nummer vermeld wordt, dan krijgt de speler niet de
MPs die hem toekomen. Via de website zullen de clubs doorlopend het meest
recente ledenbestand van de VBL kunnen downloaden, zowel in de vorm voor
Messerbridge als voor Brigitte. Aan de clubs zal nogmaals een brief gestuurd
worden met instructies in verband met het inzenden van uitslagen en om er bij
de clubs op aan te dringen dit ook te doen zodat alle spelers de MPs krijgen
waarop ze recht hebben.

6. Allerlei en rondvraag
‐

Raf Bahbout: er moet een betere en meer attractieve commercialisatie mogelijk
zijn van de producten die de Bridgeboetiek verkoopt; de clubs zouden daarbij
meer betrokken kunnen worden.

‐

Luc Bex: kan elk district geen vertegenwoordiger krijgen in de Raad van
Bestuur van de VBL? Antwoord van Armand Van de Ven: dat systeem, waarbij
elk district 2 leden van de RvB moesten aanduiden, heeft vele jaren bestaan,
maar om allerlei redenen functioneerde dat zeer slecht en daarom werd daarvan
afgestapt. Als alternatieve mogelijkheid wordt vanuit de vergadering
gesuggereerd dat elke district dan tenminste een waarnemer zou mogen sturen
naar de vergaderingen van de RvB, zodat de districten dan op de hoogte zouden
blijven van dagorde en beslissingen van de RvB en zouden voorstellen kunnen
doen naar de RvB. De voorzitter belooft om dit voorstel te onderzoeken.

‐

Armand Van de Ven: In de loop van 2015 (mei-september) zal er in elk district
een seminarie georganiseerd worden waarin contacten gelegd worden tussen de
besturen van clubs, district en VBL. Aan elk district werd gevraagd om enkele
data en een lokaal voor te stellen aan het Dagelijks Bestuur van de VBL.

‐

Robert Ketels: er zijn contacten met Cartamundi voor de levering van
speelkaarten, wat het mogelijk zal maken dat elke club eigen gepersonaliseerde
speelkaarten kan bestellen aan haalbare prijzen.

‐

Marc Van Hoof: protesteert tegen het feit dat de BBF slechts 6 spelers per team
toelaat in 1e nationale. Robert Ketels: het bestuur van de VBL zal op alle
niveaus bij het BBF-bestuur als standpunt van de VBL verdedigen dat dit
aantal hoger moet zijn.

‐

Yves Meyus: de enquête onder de kapiteins betreffende het aanvangsuur (13:00
of 14:00 uur?) heeft geen duidelijk resultaat gehad: er was een groot aantal dat
niet geantwoord heeft en er was een kleine meerderheid voor het behoud van
14:00 uur. Dat uur blijft dus behouden en er wordt verwezen naar de
uitgebreide mogelijkheden om wedstrijden te verplaatsen (bijvoorbeeld naar een
vroeger uur).

‐

Yves Meyus kondigt ook nog andere enquêtes aan i.v.m. de competitie om beter
te kunnen inspelen op de verzuchtingen van teams en spelers.
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