Verslag van de Algemene Vergadering
Vrijdag 27 november 2009 – Huis van de Sport, Berchem

Aanwezige stemgerechtigde leden, zie bijlage: de lijst van vertegenwoordigde clubs en
van de volmachten. Er zijn 29 stamgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd bij
volmacht, op een totaal van 113 stemgerechtigde clubs.

1. VBL voorzitter
De Algemene Vergadering bevestigt de aanstelling van François Kilian tot voorzitter van de VBL.

2. Woord van de Voorzitter
Voorzitter François Kilian heet iedereen welkom. Hij stelt vast dat verschillende deelnemers te
laat komen omwille van verkeersproblemen.

3. Verslag van Algemene Vergadering van 23 oktober 2008
Dit verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

4. Financies
Het bestuur verontschuldigt zich tegenover de vergadering omdat de financiële documenten niet
tijdig klaar waren en dus niet 30 dagen vooraf aan de leden konden verzonden worden. Gevolg
is ook dat de revisoren de rekeningen nog niet hebben kunnen controleren.
Oorzaken: een samenloop van omstandigheden: overlappende verlofperiodes, een ongeval, een
zeer drukke periode voor de accountant.. Het Dagelijks Bestuur zal de nodige maatregelen
nemen om dit in de toekomst te vermijden, zoals bijvoorbeeld de periode van 4 maanden na het
einde van het maatschappelijk jaar waarin de Algemene Vergadering moet gehouden worden
verlengen tot 6 maanden.
De jaarrekeningen zullen naar de leden gestuurd worden per e-mail waarna ze ter goedkeuring
kunnen voorgelegd worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering (zie punt 5).
Penningmeester Nico De Roover
- De Vlaamse Bridge Liga vzw maakt in 2008-2009 een boekhoudkundige winst van ongeveer
€ 20.000. De Bridgeboetiek vzw maakt een boekhoudkundig verlies van ongeveer € 5.000.
- De voornaamste reden waarom er een overschot in de VBL gerealiseerd wordt ten opzichte
van de begroting ligt in het feit dat er veel meer spelers geregistreerd werden dan voorzien in
de begroting.
- Globaal is er een gecumuleerde winst van € 135.000.
Voorzitter François Kilian: wat gebeurt er met dat geld?
- Verdere ontwikkeling van onze website
- Voor de jeugd werd reeds € 8.000 van het lopende seizoen verbruikt voor de
kampioenschappen in Istanbul.
- Een belangrijk bedrag gaat naar het Start- en Recreatietornooi in Beveren.
- Er moet ook rekening gehouden worden met de loonmassa die in de toekomst kan oplopen.
- Bridge Beter Magazine kost ongeveer € 71.000 per jaar.

5. Wijziging Statuten.
Het bestuur stelde voor om artikel 8 (verlies van lidmaatschap) en artikel 16 (stemrecht) van de
statuten aan te passen. Het aantal stemmen per lid (=club) zou conform het Huishoudelijk
Reglement afhankelijk worden van het aantal geregistreerde spelers door de club aangesloten
bij de VBL.
Er wordt vastgesteld dat er niet genoeg stemgerechtigde leden aanwezig zijn om een
statuutwijziging goed te keuren.
Daarom wordt beslist binnen de 14 dagen, op donderdag 10 december 2009, een Buitengewone
Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin 2 agendapunten van de huidige vergadering
hernomen worden, namelijk: de goedkeuring van de jaarrekeningen en de wijziging van de
statuten. Wat de wijziging van de statuten betreft: dit kan gebeuren met eenvoudige
meerderheid van de aanwezige leden.
Er wordt beslist om de leden ook per e-mail te laten stemmen over de 2 artikelen van de
statuten die moeten gewijzigd worden zodat ze niet aanwezig hoeven te zijn in de vergadering.

6. Armand Van de Ven: jaarverslag en planning toekomst
De jaarverslagen van de werking werden gebundeld in boekvorm en samen met de dagorde aan
de leden gestuurd.
Voor de toekomst plant het bestuur:
- Meer service aan clubs en spelers, o.a. door de verdere ontwikkeling van de website.
- Uitgave van een vademecum voor alle clubs met voornamelijk alle reglementen die
circuleren in de VBL.
- Hulp bij installatie van Bridgemates in de club.
- Mogelijk zal de Bridgeboetiek minder openingsuren krijgen, meer werken via bestellingen
(o.a. via website) en dus ook over minder kantoorruimte beschikken.
- Er worden opnieuw seminaries met de clubs gepland zoals in 2005 en 2008.

6. Allerlei en Rondvraag
-

Er wordt gemeld dat verschillende clubs in competitie niet meer de consumpties van de
bezoekers betalen. Deze consumpties betalen is een traditie, geen reglement.

-

In de statuten wordt het woord “overlijden” gebruikt i.v.m. lidmaatschap. Dat moet
gewijzigd worden vermits de clubs nu de leden zijn.

-

Jos De Messemaeker geeft uitleg over installatie en gebruik van de nieuwe Bridgemates en
de aanpassing van zijn programma Messerbridge.

-

Marc Van Hoof: protesteert tegen de structuur van de competitie, meer bepaald de
structuur van 1e nationale: waarom niet een competitie met 8 teams? Nu worden slechts 11
wedstrijden gespeeld. Zal men de bijdrage dan ook verminderen? Hij vraagt aan de VBL om
bij de BBF te verdedigen om naar 8 teams te gaan in 1e nationale zoals in alle andere
afdelingen. Hierop antwoordt het bestuur dat de structuurwijziging van de nationale
afdelingen gevraagd werd door de VBL, dat er op het niveau van de BBF lange
vergaderingen werden aan gewijd waarin vele voorstellen gedaan werden. Uiteindelijk
besliste de Raad van Bestuur van de BBF.
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BIJLAGE: Lijst van aanwezige stemgerechtigde clubs en volmachten
Jos De Messemaeker

1

B.A.H.

Simonne Jacobs

1

B.C.W.H.

EXC

AARSCHOT
AARSELE
ACOL
ARTEVELDE
ATHENA
AZALEA

Volmacht aan Geel (A.Van de Ven)

1

B.G.K.
BEERSE
BEVEREN

Jo Robyn

1

Stefan Waegemans

1

BIERBEEK
BILZEN
BLANKENBERGE
BOUWBEDRIJF
BRASSCHAATSE
BREE
BRIDGECENTRUM
CHAVER
DE EBUROON
DE KLINKAERT
DE KOLLEBLOEM
DE LANGEMAN
DE TEUTEN
DEN BRANDT
DEN BRUEL
DENKSPORTCLUB UA
DOUBLETJE
ELCKERLYC
ESSENSE
FLANDERS

EXC

Volmacht aan Pieterman (Jean Debaille)

1

FORUM

An Chapelle

1

Armand Van de Ven

1

FURA
GEEL
GENK
GIELSE SQUEEZERS
GOLDSTAR-CM

EXC

Volmacht aan Retiese (Lucas Dijckmans)

1

HAACHT
HALSE

Patrick Debast

HERAKLES
HERENTALSE B.V.
HET HOF
HEUSDEN
HOLLE GRIET
HOOGSTRAATSE
JAN KADODDER

EXC

1

K.A.UNIONSANDEMAN
KALMTHOUT

Marc Mertens

1

KASTELSE
KEERBERGEN

EXC

KLEIN BRABANT

EXC

KNOKKE

EXC

Volmacht aan Forum (Ann Chapelle)

1

LANAKEN
LATEM
LEOPOLDSBURG
LIER

Eric Smets

1

LINT

Herman Claus

1

LOKEREN

Marijke Clays

1

M.B.C.L.

EXC

MACCABI
MERCATOR

Hubert Verleyen

1

MERELBEKE
MERKSEM

EXC

Volmacht aan F. Kilian

1

METIS
MOLENHEIDE
MORTSEL

EXC

NOBELE DONK
OETERSE
OOSTENDE 3SA + 1
OOSTENDSE
OOSTMALLE
OPWIJKSE
Marc Van Hoof

1

Jean Debaille

1

Lucas Dijckmans

1

Marcel Ledent

1

Herman De Wael

1

SAINT GEORGES
SINT BAVO
BOECHOUT
SINT TRUIDEN

Werner De Bock

1

STARTCLUB

Lisette Berghs

1

P.EU.T.-P.E.U.T.
PAJOTTENLAND
PIETERMAN
REGEO
REINAERT
RETIESE
RINKVEN
RIVIERA
ROESELARE
ROS BEIAARD
ROYAL SQUEEZE
RUA
SAC BRIDGE

t BEGIJNTJE
'T BIEDTJE
TAXANDRIA
TER BREME

EXC

Volmacht aan Lokeren (Marijke Clays)

1

TER ELST

Arthur Duchesne

1

Jules Hendrickx

1

René Stuer

1

TER LINDEN
TERNESSE
TIENSE
V.B.C.K.
VEURNE
WAASMUNSTER
WAREGEM
WEST LIMBURG

EXC

WESTHOEK
WESTKUST
WESTRAND

Juul Duprez

WETTHRA

EXC

1

WITTE BEER
WITTE WILG

EXC

WIZO
WOBRIDGE
ZELZATE
ZOLDER
ZWIJNAARDE
113 clubs

aantal stemmen:

29

