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seizoen
2007 – 2008
Algemene Vergadering van 23 oktober 2008

Berchem, 23 oktober 2008
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1. VOORWOORD
Vorig jaar begon ik met het meest opvallende te
vermelden. Dat was toen een belangrijk overschot op
de balans. Dit jaar is er eveneens een opvallend feit.
Ondanks het afhaken van enkele clubs die het niet
eens waren met de regel om ieder lid aan te sluiten is,
voor het eerst in vele jaren, het ledenaantal niet
verminderd maar zelfs verhoogd. Dit kan enkel maar
dankzij de medewerking van alle bridgeclubs en
voornamelijk van hun bestuurders. Zij waren het die
enkele jaren gelden deze vraag gesteld hebben en die
dit samen uitgewerkt hebben.
Voorzitters, secretarissen en bestuursleden van de
Vlaamse Bridgeclubs wij danken u hiervoor van harte.

Namens het Bestuur,
Armand Van de Ven
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2. LEDENADMINISTRATIE
2.1. Evolutie van het aantal viertallen in competitie
seizoen
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

viertallen viertallen viertallen
Totaal
district
nationaal liga
49
96
142
287
46
96
133
275
46
96
137
279
48
96
118
262
48
96
108
252
50
112
76
238
47
112
68
227
48
104
60 (*)
212
(*) = thans samengevoegd met Liga 2

2.2. Evolutie van het ledenaantal
seizoen
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

code
1
4355
4215
4051
4061
3900
3839
4070
3943

code code code code code
verschil
totaal procent vorig jaar
2
3
4
5
6
635
412 570 111 128 6211 100,00%
656
417 438
37 111 5874
94,57%
-5,43%
599
351 473
40 122 5636
90,74%
-4,05%
576
351 361
56 124 5529
89,02%
-1,90%
682
296 370
58 103 5409
87,09%
-2,17%
711
241 358
54
74 5271
84,96%
-2,13%
462
283 310
46
79 5250
84,53%
-0,62%
691
354 298*
41 105 5431
87.44% +3,45%

In vergelijking met seizoen 2006-2007 is het ledental dus gestegen met 181.
Echter in Code 4 (*) zijn 51 personen niet vervat die code 4 hebben maar niet
meer gemeld werden als lid. In voorgaande jaren werden die nog wel geteld als
lid, zodat in vergelijking met vorig seizoen het ledental eigenlijk gestegen is
met 231. Daar de toestand van 2008-2009 verre van volledig is op dit
ogenblik, gaan we deze in het huidige verslag nog niet gebruiken.

2.3. Verhouding tussen leden en viertallen
seizoen
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

code
code
1
3/4/5
4355
1093
4215
892
4051
864
4061
768
3900
724
3839
415
4070
593
3943
693

totaal

Teams

5448
5107
4915
4829
4624
4254
4663
4636

293
287
275
279
262
252
238
212
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code 1
code 3/4/5
per team
per team
14,86
3,73
14,69
3,11
14,73
3,14
14,56
2,75
14,89
2,76
15,23
1,65
17,10
2,49
18,60
3,27

licenties
per team
18,59
17,79
17,87
17,31
17,65
16,88
19,59
21,87

3. FINANCIELE TOESTAND
UITGAVEN
INKOMSTEN
1. KOSTEN SECRETARIAAT EN LEDENADMINISTRATIE
Personeel
42448,00 Ledenbijdrage
Huur
7782,00
Onderhoud
307,00 loonkost boetiek
Werkingskosten
3117,00 Clubbijdrage
sociaal bureau ea
1254,00
kosten dupliceren
554,00 dupliceren
Verzekeringen
756,00 boetes
subtotaal
56218,00
2. KOSTEN COMPETITIES EN COMMISSIES
Viertallencompetitie
990,00 inschrijving
Kampioenschappen
Flanders Pairs
1474,00
Beker van Vlaanderen
2848,00
Commissies
2348,00
subtotaal
7660,00
3. KOSTEN BESTUUR EN ORGANISATIES
kosten vergaderingen
331,00
Verplaatsingskosten
437,00
Seminaries
372,00
Starttornooi
1518,00
erelonen boekh. Ea
800,00
Subtotaal
3458,00
4. PUBLICITEIT
Bridgekontakt
54950,00
Website
1198,00
Ontmoeting VBL-LBF
650,00
Propaganda
100,00
Subtotaal
56898,00
5. EXTERNE ONKOSTEN EN VERGOEDINGEN
BBF
15550,00
viertallen BBF
9970,00
aandeel districten
6549,00
Subtotaal
32069,00
6. ALLERLEI
diverse kosten
5557,00 interesten
afschrijvingen
692,00
bedrijfsopbrengsten
subtotaal
ALGEMEEN TOTAAL

6249,00
162552,00

124893,20
8943,75
14050,00
6067,37
546,00
154500,32
43825,00

43825,00

0,00

0,00

0,00
2636,01
6268,67
8904,68
207230,00

ALGEMEEN RESULTAAT:

44678,00
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4. VERSLAGEN VAN COMMISSIES
4.1. Beroepscommissie
verslag van het werkjaar 2007-2008.
De BC behandelde in het seizoen 2007-2008 volgende zaken:
− Beroep ingesteld door een team van Liga 1 tegen een arbitrage van de WL in
competitie. Zitting van 06/12/1007. Het beroep werd afgewezen.
− Ernstige incidenten tijdens een wedstrijd tussen 2 West-Vlaamse teams in
competitie Liga. Zitting van 06/12/2008. Enkele personen werden bestraft,
maar voornamelijk werd iedereen gewezen op de gedragscodes in bridge.
− Beroep ingesteld door een team van Liga 2 tegen een beslissing van de
competitieleider inzake opstellen van een speler die niet gerechtigd was om
in het betrokken team te spelen.
− Klacht tegen een speelster wegens haar optreden tijdens de HF van de beker
in het lokaal van Herakles. Hier werd een verzoening bereikt.
− Beroep van een teams tegen een forfaitscore opgelegd door de
competitieleider in Liga 1 voor het niet-spelen van een wedstrijd wegens
vergissing van lokaal. De uitspraak van de competitieleider werd bevestigd.
Annex deze zaak werd het verzoek van een ander team om niet te moeten
degraderen uit Liga 1 niet behandeld omdat voorgaande uitspraak dit beroep
overbodig maakte.
Herman De Wael, voorzitter,

4.2. Tornooicommissie
Samenstelling
Voorzitter: Thierry Mullens.
Leden: Kurt Van Brabant, Jean Stas, Marc Herssens, Herman De Wael,
Marc Van Hoof, Yves Meyus (competitieleider), Eric Smets.
De Districten Kempen en Vlaams-Brabant hebben nog geen vervanger
aangeduid voor hun vroegere afgevaardigde.
De commissie vergaderde driemaal: 12/07/2007, 28/11/2007 en 26/03/2008.
Voornaamste punten die behandeld werden
9 Samenstelling reeksen in Regionale.
9 Kleine aanpassing aan het reglement biedsystemen
9 Aanpassingen aan het reglement viertallen
9 Een team dat weigert een boete voor forfait te betalen.
9 Normen voor het tornooi voor recreanten
9 Organisatie en reglementen van Beker van Vlaanderen en Flanders Pairs.
9 De verschillende kalenders
9 Toekennen van kandidaturen aan clubs voor organisatie van kampioenschappen.
9 Verloop finale Beker in 2008
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4.3. Commissie Leraars
Samenstelling
Voorzitter a.i. Eric Smets
Leden: François Casteels, André Tiebos, Marc Van Uffelen, Eddy Van Geem.
Starttornooi en Recreatietornooi: Beveren, 18 mei 2008
Het initiatief van de VBL om alle deelnemers en medewerkers uit te nodigen
voor een buffet voor aanvang van het tornooi, werd door iedereen zeer hoog
op prijs gesteld. Het aanbod van eten, service en zalen van Olympia in
Beveren is buitengewoon goed.
Starttornooi
Met 58 deelnemende paren lag het aantal deelnemers veel hoger dan
voorgaande jaren, voor een belangrijk deel te danken aan de opbloeiende
activiteiten in Kempense clubs. Toch zou men kunnen verwachten dat het
aantal deelnemers nog hoger zou liggen als de leraars zich meer inspannen
om hun leerlingen te motiveren.
Recreatietornooi
Bleef met 16 deelnemende paren ver beneden de verwachtingen, maar alle
deelnemers waren zeer opgetogen, wat doet veronderstellen dat in 2009 meer
deelnemers kunnen verwacht worden.

BALANS Starttornooi 2008
inkomsten uitgaven
€ 812,00
€ 875,40
€ 58,30
€ 91,83
€ 150,00
€ 100,00
€ 812,00
€ 1.275,53

Inleg: 58 paren à € 14 (zie nota onderaan)
Prijzentafel (factuur Boetiek)
strooibriefjes (kas VBL secretariaat)
drukwerken (kas VBL secretariaat
Arbiter+verantwoordelijke
Consumpties aanwezige leraars+medewerkers
Totaal in
Totaal uit
Balans

balans

-€ 463,53

BALANS Recrea tornooi + Eten
Inleg: 16 paren à € 14 = (zie nota onderaan
Eten: 170 personen à € 15 (kas VBL secreariaat)=

€ 280,00
€ 2.550,00

BALANS

-€ 2.270,00

ALGEMENE BALANS

-€ 2.733,53
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4.4. Commissie Wedstrijdleiders
Samenstelling
Voorzitter: Paul Meerbergen.
Leden: Werner De Bock, Yves Meyus, Octaaf Munteanu, Eric Smets.
Opdrachten seizoen 2007-2008
Zoals elk seizoen kent de commissie opdrachten toe aan WL’s die zich
kandidaat stelden voor het leiden van kampioenschappen georganiseerd
door de VBL.
Opleiding Wedstrijdleider 2008
− 15 lessen arbitrage en tornooiorganisatie;
− opstellen schriftelijke proeven arbitrage en organisatie;
− Mondelinge proeven arbitrage;
Van de 13 CTL’s die deelnamen aan de lessen, legden 11 de examens af. Vier
zijn geslaagd waarvan een kandidaat uit Nederland.
Nieuwe spelregels
Vertaling uit het Engels door Paul Meerbergen, verspreiden van de gewijzigde
reglementen met bijhorende teksten, voorbereiding van de kaderdagen om de
gediplomeerden bij te scholen.

4.5. Personeel en vrijwilligers
Vrijwilligers
Een wisselend aantal van maximum 16 personen kregen onkosten
uitbetaald op basis van een wettelijk contract voor vrijwilligers dat zij met
de VBL of de Bridgeboetiek ondertekenden: scheidsrechters, docenten,
specifieke opdrachten zoals boekhouding, rekenprogramma’s e.d.
Personeel
Deeltijdse bediendecontracten: Eric Smets, Carine Jeunen, Bob Beyens

4.6. Dupliceren
In het seizoen 2007-2008 werden 26.483 boards gedupliceerd, deels gratis
voor eigen kampioenschappen, deels gefactureerd aan clubs of aan BBF.
Het totaal van de facturen bedroeg € 6.288. Het dupliceren gebeurt door
een vrijwilliger die hiervoor exact € 1.000 ontving. Verder werd nog
ongeveer € 250 uitgegeven aan onderhoud toestellen en kleinere kosten.

4.7. Bridge Beter Magazine en Bridgekontakt
In het seizoen 2007-2008 verschenen 4 nummers van Bridgekontakt op
klein formaat en 11 nummers van Bridge Beter Magazine. In november en
maart werd de publicitaire folder van de Bridgeboetiek meegestuurd.
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4.8. Messerbridge en Bridgemates
DATUM

INKOOP

BRIDGE BASIS
MATE STATION

COMM.
KABEL

WL PLUG

USB
CONVRT

2006-2007
2007-2008
2008-2009

285
216
14

18
17

7

63

12
2

ALGEMEEN TOTAAL

515

35

7

63

14

DATUM

VERKOOP

2006-2007
2007-2008
2008-heden
ALGEMEEN TOTAAL
HUIDIGE VOORRAAD

BRIDGE
BASIS COMM. WL USB
MATE STATION KABEL PLUG CONVRT
225
16
11
110
4
2
3
7
30
2
1
3
365
22
6
16
13
150
13
1
47
1

Messerbridge werd door Jos De Messemaeker geïnstalleerd in een 30-tal
clubs, een deel ervan met Bridgemates.
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5. VERSLAGEN VAN KAMPIOENSCHAPPEN
5.1. Viertallencompetitie
Gelukwensen voor de kampioenen 2007-2008:
Team
BCOB 1
Squeeze 1
BCOB4
BCWH 1
P.Eu.T.-P.e.U.T
Wavre 2
Begijntje 2
UAE 2
Pieterman 2
Mons
Beveren 2
BCWH 4
Chaver 6
Witte Wilg 2
Lier 1
Riviera 7
De Langeman 2
Saint Georges 1
Knokke 2
Lokeren 1
Mercator 1
Forum 3
Pieterman 5
Geel 2
Brasschaatse 1

LBF
VBL
VBL
LBF
VBL
LBF
VBL
LBF
VBL

Philippe Coenraets
Hubert Janssens
Nicole Degrève
Freddy Bracke
Marc Van Hoof
Guy Wéry
Guido Brusten
Jean Meyer
Dirk De Hertog
Raymond Demesmaecker
Désiré Van Schoor
Frieda Goossens
Eric De Visschere
Eric Both
Yves Meyus
Leo Strijckers
Willy Bollen
Patrick Lagae
Patrick Brackenier
Frans Buyle
Etienne De Greef
Geert Van Soom
Hedwige Reymenams
Eugeen Vannuten
Paul Laenen

Regionale Afdeling

reeks

R.A
R.B
R.C
R.D
R.E
R.F
R.G
R.H
R.I
R.J

VBL

Afdeling Liga 2

reeks

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H

LBF

Afdeling Liga 1

reeks

1A
1B
1C
1D
1E
1F

Kapitein

Nationale Afdelingen

reeks

Ere
1
2A
2B
2C
3A
3B
3C
3D
3E
3F

Liga

Chaver 9
Azalea 1
B.G.Kortrijk
Klein Brabant 3
Pieterman 7
Witte Wilg 3
Maccabi 3
Lier 4
Retiese 1
De Teuten

Lieve Simoens
Armand De Mulder
Luc Nackom
Geert Borms
Pauline Oosterop
Liesbeth Driessen
Sylvain Wajsberg
Monique Mertens
Lucas Dijckmans

10

5.2. Beker van Vlaanderen
Verslag Beker van Vlaanderen - finale – UA Wilrijk – 16 maart 2008.
Marc Van Hoof, verantwoordelijke kampioenschappen
1. Inschrijvingen
In het district West-Vlaanderen, dat recht had op 10 plaatsen, waren slechts 4
teams bereid om de finale te spelen. Ook district Kempen kon zijn quota niet
volledig opvullen. Om toch tot 64 viertallen te komen heb ik de vrij gekomen
plaatsen verdeeld onder de andere districten. Vlot ging dit niet omdat zij ook te
kampen hadden met afzeggingen die zij eerst uit hun eigen district wilden
opvullen. Uiteindelijk kwam ik toch tot 60 teams. (3 extra uit Vlaams-Brabant en
1 uit Antwerpen)
De dag van de finale stonden er ineens twee teams die niet door de
districtverantwoordelijke waren opgegeven.
Uit het district West-Vlaanderen was dat Aarsele, die 4de waren geëindigd in hun
halve finale en dus geplaatst waren.
Communicatiestoornis tussen districtverantwoordelijke en team ?
Uit het district Oost-Vlaanderen was dat Athena 1, dat slechts 8ste was geworden
in hun district, maar in principe niet geplaatst. Omdat het district bij de
herverdeling een extra plaatst had gekregen , en deze niet was ingevuld, en om tot
een even aantal teams te komen heb ik beide ploegen toegelaten tot de finale.
Zodoende werd de finale gespeeld met 62 viertallen.
Omdat ik vanuit district Antwerpen vooraf geen volledige uitslag met
spelergegevens heb ontvangen, is er ook geen volledige voorafgaande controle
kunnen gebeuren op de speelgerechtigheid van de deelnemers.
Bij controle van district West-Vlaanderen speelden bij Flanders twee spelers die
geen lid waren bij de VBL. Zij hebben zich daarna wel in orde gesteld met het
lidmaatschap.
Op de uitslag van district Oost-Vlaanderen kwamen ook 3 namen voor die niet in
het ledenbestand voorkwamen.
Ter plaatse kwam er ook een speler opdagen die geen lid was, maar zich
onmiddellijk in orde wilde stellen.
Er waren 21 teams die 1 vervanger opstelde.
7 teams speelden met twee vervangers, maar voldeden aan de reglementen.
2. Verloop van de finale
Ervaringen uit het verleden leerde mij dat de zaal ruim voldoende was voor deze
finale. De opstelling van de tafels was dit jaar echter iets te krap, maar dat kwam
slechts tot uiting wanneer men begon te spelen.
De zaalopstelling was echter niet mijn eerste bekommernis, dat was de
rekenkamer.
De printer die van de V.B.L. kwam had de verplaatsing niet overleeft. Inktverlies,
dat te laat werd opgemerkt en zo voor kuisproblemen zorgde. Gelukkig had ik
mijn laserprinter uit voorzorg meegebracht. Printen was daarna geen probleem
meer. Omdat Herman De Wael zich geplaatst had voor de finale was Jacko
Lambrechts gevraagd voor de rekenkamer. Hij had echter nog nooit met het
programma van Herman gewerkt, zodat dit in het begin wat voor problemen
zorgde. Maar die verminderde in de loop van de dag. Voor de spelers verliep het
tornooi zonder problemen.
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3. Enkele bemerkingen
- Omdat vorig jaar de prijsuitreiking in het honderd liep had ik dit jaar er voor
gezorgd dat elk team een soort ticket kreeg welke ze nodig hadden om een prijs
af te halen. Geen ticket, geen prijs. Ook had ik aan de wedstrijdleiders
gevraagd het afhalen van de prijzen te controleren.
Ploegen die meenden geen aanspraak te maken op de eerste 20 plaatsen
konden ook vroeger vertrekken na afhelen van 4 flessen wijn. Op het einde
kwam het tot een discussie tussen één van de wedstrijdleiders en een team dat
op de 22ste plaats was geëindigd. Er was geen wijn meer wel nog whisky,
waarschijnlijk omdat een team de uiteindelijk toch bij de eerste 20 was
geëindigd vroeger was vertrokken met flessen wijn. Na mijn tussenkomst is
alles opgelost geraakt.
De kritiek van de wedstrijdleider dat er geen verantwoordelijke van de
organisatie aanwezig was is ongegrond. Ten eerste als men iets delegeert dat is
dit omdat men als hoofdverantwoordelijke niet overal tegelijk kan zijn, ten
tweede zijn zowel Armand Van de Ven eerst als ikzelf daarna gaan kijken hoe
alles opgelost kon worden.
Ik had toch wat meer gezond verstand verwacht van de wedstrijdleiders.
De opmerking dat het niet de taak is van de wedstrijdleider om voor de
verdeling van de prijzen in te staan kan ik bij deze organisatie niet beamen.
Om problemen te voorkomen heeft men nood aan personen met een zekere
autoriteit, wat men van wedstrijdleiders toch mag verwachten. Men kan dit
moeilijk toevertrouwen aan personen van de plaatselijke organisatie.
- Alhoewel in het lastenboek duidelijk vermeld staat dat de plaatselijke
organisator moet voorzien in personen voor het verdelen van de boards, waren
deze niet aanwezig. Terecht maken de wedstrijdleiders daar opmerkingen over.
Maar ik begrijp niet dat ze zulks niet tijdens het verloop van het tornooi laten
weten, maar mij slechts achteraf informeren.
Indien men mij onmiddellijk daarop attent had gemaakt, had ik overleg kunnen
plegen met de plaatselijke organisator en had deze een persoon van de catering
kunnen belasten met het behandelen van de boards.
- Door het feit dat het toegelaten wordt dat een speler lid is van beide liga’s, is
het ook mogelijk dat een speler zich plaatst voor de Beker van België in 2
teams. Een team kan zich in de finale van de Beker van Vlaanderen versterken
door 2 sterke spelers aan te trekken die zich in de LBF al geplaatst hebben
voor de finale. Dit is een soort van competitievervalsing. Dit moet eens bekeken
worden in de tornooicommissie.
De Uitslag:
1. (172 VP): Beveren 2
Désiré Van Schoor, Jules Hendrickx, Armand Audenaert, Roni Van Dorsselaer
2. (170 VP): Begijntje 2
Tom Wuyts, Ben Vandereet, Jef Van Parijs, Pieter Van Parijs
3. (170 VP): Beveren 1
Raf Vermeiren, Geert Arts, Yael Topiol, Johan De Ridder
4. (166 VP): P.Eu.T.-P.e.U.T. (kap: Marc Van Hoof)
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5.3. Flanders Pairs
Verslag Flanders Pairs - finale – Hoogstraten - 26 april 2008.
Marc Van Hoof, verantwoordelijke kampioenschappen
1. Inschrijvingen
56 paren waren aanwezig, inclusief reservepaar.
Het district West-Vlaanderen vaardigde slechts 7 i.p.v. 9 paren af.
In het district Vlaams-Brabant was er op het laatste moment een afzegging
wegens ziekenhuisopname. Er kon geen vervangend paar meer gevonden worden.
Vanuit het district Oost-Vlaanderen waren er ook slechts 3 paren i.p.v. 4
aangeduid. Eén paar was zonder verwittiging afwezig op de finale. Later bleek dat
door gebrekkige communicatie dit paar ook had meegedeeld niet aan de finale te
kunnen deelnemen, maar men had hier niets over laten weten.
Er waren 5 vervangingen, die voldeden aan de voorwaarden.
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.
Naar aanleiding van de verzuchtingen van vorig jaar, werden er ook 10
reekshoofden aangeduid.
De vorm van het tornooi was een barometer van 11 ronden met 3 giften.
Volledig rookvrij.
Prachtige, ruime zaal.
Voor het eerst werd er met bridgemates gespeeld. Na een kleine introductie,
leverde dit verder geen enkel probleem op.
De wedstrijdleiding hield er een stevig tempo op na, zodat om ± 18u30 het spelen
was afgelopen.
Geen noemenswaardige incidenten deden zich voor tijdens het tornooi.
3. Enkele bemerkingen
In het lastenboek staat vermeld dat de plaatselijke organisator moet voorzien in
een reservepaar.
De club van Hoogstraten bracht mij op de hoogte dat dit Johan De Grave en
Steven De Donder zouden zijn. Zij hadden dit aangeboden. Op de vraag of ik
hiermee akkoord kon gaan heb ik positief moeten antwoorden, omdat geen enkel
artikel van het reglement dit zou verbieden. Beide zijn lid van de VBL en ze
hadden geen van beide deelgenomen aan een halve finale.
Later is wel gebleken dat Steven De Donder reeds in de LBF had deelgenomen en
zich geplaatst voor de Belgian Pairs.
Er moet een reglementswijziging komen waarin duidelijk moet voorzien worden
dat men niet aan Flanders Pairs kan deelnemen als men in de LBF reeds
deelgenomen heeft aan hun parenfinale.
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De Uitslag:
1.
2.
3.
4.

(67,27%)
(65,54%)
(62,08%)
(59,19%)
5. (58,96%)

Hubert Janssens – Kris Somers
Yael Topiol - Geert Arts
Frank Van Breuseghem – Marc Nijs
Patrick Debast – Eddy Scheys
Greet Degrave – Walter Van Casteren

6. DE WEBSITE
Door de firma Grafisoft wordt onze website stap voor stap omgebouwd. De twee
belangrijkste doelstellingen:
-

Een structuur die het mogelijk maakt op een eenvoudige, administratieve
manier de website te onderhouden zonder dat hiervoor kennis nodig is van
gevorderde computerprogramma’s.

-

Het opmaken van een online database waarin letterlijk alle data van de VBL
centraal kunnen beheerd worden (leden, clubs, adressen, verslagen,
reglementen, kalender enz….)

De lay-out van de website zal ook vernieuwd worden, maar zo dat hij herkenbaar
blijft met min of meer dezelfde stijl. Hierna een eerste ontwerp (gekopieerd in
zwart-wit, hoofdtinten zijn blauw).
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7. DE TOEKOMST
7.1. Beleidsnota van het bestuur
Belangrijke punten in het beleid van de volgende jaren zullen er op gericht moeten zijn dat
iedereen, zowel de recreant als de competitiespeler, de mogelijkheid blijft krijgen om zich
in zijn bridgebelevenis te blijven amuseren.
Waar is het ons dan wel om te doen? Wel om drie zaken:
1) De viertallencompetitie terug aantrekkelijk maken Vermits er de laatste jaren een
grote terugval in deelnemende viertallen is zullen we moeten zoeken naar
formules die bijna iedereen kunnen bekoren. Dat dit niet in de loop van een jaar
kan gebeuren, is - hopen wij - voor iedereen duidelijk. We beloven wel dat we
hieraan zullen werken. In de eerste plaats zullen er afspraken moeten gemaakt
worden met de vertegenwoordigers van de L.B.F. en B.B.F. om de competitie
van het hoogste tot het laagste niveau aan te passen.
Volgende zaken gaan hierbij belangrijk kunnen zijn:
 afstanden
 sterkte van de spelers
 gemakkelijker toegankelijk voor iedereen
 …
2) Back to the roots. De Vlaamse Bridge Liga is het overkoepelend orgaan voor
alle bridgespelers en clubs. Momenteel is de structuur zo dat de bridgeclubs
geen enkel zeggingschap hebben in het beleid van de VBL. Daar zal
verandering in komen. Vanaf volgend jaar zullen alle bridgeclubs op de
algemene vergadering vertegenwoordigd of aanwezig (met stemrecht) kunnen
zijn. (Als deze algemene vergadering dit goedkeurt!)
3) Uitrekenprogramma: Messerbridge, Bridge-it, Brigitte
Clubs die niet meer aansluiten (of uitgesloten worden) krijgen van ons geen
enkele support meer krijgen voor deze programma’s. Garanties op bijvoorbeeld
Bridgemates vervallen automatisch van zodra de club niet meer aansluit.
Messerbridge
Dit uitrekenprogramma wint snel aan populariteit. Clubs die in regel zijn met hun
aansluiting kunnen dit programma gratis downloaden van onze website. Neem
hiervoor contact op met de maker van het programma Jos De Messemaeker:
josdemes@telenet.be

7.2. Oproep
Hierbij zouden wij een oproep willen doen aan iedereen die zich geroepen voelt om mee te
werken aan dit programma. Wij zoeken voornamelijk mensen, die op basis van een vrijwilligerscontract, de verdere opvolging van dit programma kunnen behartigen. Voornamelijk
wat betreft:
- installatie van het programma (met of zonder bridgemates) bij clubs die dit vragen +
de ondersteuning gedurende de eerste tornooien.
- helpdesk met vragen over de bridgemates
- herstelling van de bridgemates
- hulp bij seminaries en sessies over dit onderwerp
Wij bieden een vrijwilligerscontract aan en tevens de opleidingen die hiervoor nodig zijn.
Kandidaturen naar info@vbl.be
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7.3. De begroting voor 2008-2009
UITGAVEN
INKOMSTEN
1. KOSTEN SECRETARIAAT EN LEDENADMINISTRATIE
Personeel
49840,00 Ledenbijdrage
125000,00
Huur
8000,00
Onderhoud
900,00 loonkost boetiek
10000,00
Werkingskosten
3600,00 Clubbijdrage
13000,00
sociaal bureau ea
1300,00
kosten dupliceren
1100,00 dupliceren
6000,00
Verzekeringen
1000,00 boetes
100,00
subtotaal
65740,00
154100,00
2. KOSTEN COMPETITIES EN COMMISSIES
Viertallencompetitie
2000,00 inschrijving
33000,00
opleiding topspelers
5000,00
Flanders Pairs
1500,00
Beker van Vlaanderen
3000,00
Commissies
2000,00
subtotaal
13500,00
33000,00
3. KOSTEN BESTUUR EN ORGANISATIES
kosten vergaderingen
500,00
Verplaatsingskosten
500,00
Seminaries
Starttornooi
3500,00
erelonen boekh. Ea
1200,00
Subtotaal
5700,00
0,00
4. PUBLICITEIT
Bridgekontakt
65000,00
Website
4000,00
Ontmoeting VBL-LBF
1000,00
Propaganda
500,00
Subtotaal
70500,00
0,00
5. EXTERNE ONKOSTEN EN VERGOEDINGEN
BBF
15550,00
viertallen BBF
10414,00
aandeel districten
3000,00
Subtotaal
28964,00
0,00
6. ALLERLEI
diverse kosten
1500,00 interesten
2500,00
afschrijvingen
2000,00
lidgelden
400,00 bedrijfsopbrengsten
2500,00
Bridgemates
3900,00
5000,00
subtotaal
ALGEMEEN TOTAAL 188304,00
192100,00
ALGEMEEN RESULTAAT:

3796,00
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