

Algemene Vergadering
Woensdag 12 april 2017 – 20:00 uur
Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22 – 2600 Berchem
Auditorium 1 gelijkvloers


Verslag


1. Woord van de voorzitter Armand Van de Ven
De voorzitter heet alle clubs en vertegenwoordigers welkom op de eerste algemene
vergadering van 2017. De tweede algemene vergadering met daarop de verkiezing van een
nieuwe Raad van Bestuur zal doorgaan op woensdag 11 oktober. De lijst van kandidaten, met
een korte beschrijving zal op voorhand aan de clubs medegedeeld worden.
2. Telling van de aanwezigen
Zie bijlage 1. Na naamafroeping blijken volgende cijfers:
- 36 personen waren aanwezig;
- 29 van hen vertegenwoordigden een club; zij hadden 54 van de 160 stemmen
- 30 clubs waren vertegenwoordigd.
3. Proces verbaal van de Algemene Vergadering van 13 april 2016
Dit verslag dat in bijlage bij de dagorde van deze vergadering werd gevoegd, wordt zonder
opmerkingen goedgekeurd.
4. Financies: Penningmeester Nico De Roover
4.1. Balans, jaarrekening 2016: aan alle genodigden werd een jaarrapport gestuurd,
opgesteld door accountant De Bock en de aanwezigen kregen hiervan een afgedrukte
versie. Het verlies bedraagt dit jaar € 2.584,92. Dit jaarrapport wordt als afzonderlijk
document naar alle leden gestuurd samen met het verslag.
Kwijting: de vergadering keurt de rekening goed en geeft kwijting aan de bestuurders
4.2. Budget 2017: De penningmeester stelt dat de VBL financieel gezond genoeg is om dit
verlies te kunnen dragen. De vergadering keurt het budget (zie bijlage 2) met een
negatief saldo van €35.115,- ,voorgesteld door de penningmeester, goed.
4.3. Tijdens deze bespreking werd er nogmaals op aangedrongen om te onderzoeken in
hoeverre het mogelijk is om de BTW te recupereren op de diensten die de VBL aanbiedt.
5. Bridge to the future
Tijdens de vorige Algemene Vergadering werd voorgesteld een werkgroep op te richten om
een actieplan op te stellen om bridge, in al zijn facetten, te promoten.
Raf Babhout, lid van deze werkgroep, geeft een overzicht over de verschillende aspecten die
in de groep besproken werden. De suggesties door deze werkgroep zullen in de loop van de
maand juni gepubliceerd worden.
Frank Van Os, lid van deze werkgroep, geeft een overzicht van de werkwijze die deze groep
gehanteerd heeft.

6. Jaarverslag
Is in afgedrukte vorm ter beschikking tijdens de vergadering en wordt naar alle clubs gestuurd
samen met het verlag van de vergadering.
7. Allerlei en rondvraag
7.1. Yves Meyus geeft een verslag over de resultaten van de minibridge-opleiding van
leerlingen van het lager onderwijs van de Jan Frans Willemsschool te Boechout. Dank
zij de medewerking van verschillende mensen (Bert Geens, Jos Geens, …) is dit een
groot succes geworden en zal dit volgend jaar zeker vervolgd worden.
7.2. Robert Ketels geeft een verslag van de werking ethiek en discipline, van opstelling van
de reglementen tot samenstelling van de commissies.
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