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2.1 FINANCIES VLAAMSE BRIDGE LIGA 2009-2010
Nota: voor een gedetailleerd overzicht van de financies 2009-2010:
raadpleeg het document “Balans en Jaarverslag) van de Accountant.
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2.2 FINANCIES BRIDGEBOETIEK SEIZOEN 2009-2010
Nota: voor een gedetailleerd overzicht van de financies 2009-2010:
raadpleeg het document “Balans en Jaarverslag) van de Accountant.
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3. LEDENADMINISTRATIE
3.1. Evolutie van het aantal viertallen in competitie
seizoen
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

4-tallen
nat.
49
46
46
48
48
50
47
48
48
(1) 36

4-tallen
Bevord.

32

4-tallen
liga 1
96
96
96
96
96
112
112
104
96
48

4-tallen
liga 2

77

4-tallen
region.
142
133
137
118
108
76
68
(*) 60
61
0

Totaal
287
275
279
262
252
238
227
212
205
193

(1) het aantal teams in Nationale werd verminderd van 94 in
2009-2010 tot 66 in 2010-2011

3.2. Evolutie van het ledenaantal
seizoen
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

code
1
4355
4215
4051
4061
3900
3839
4070
3943
4091
4143

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%
571
274 384
28 110 5458
87.79% +0,35%
633
267 265
38 167 5.513
88,76% +0,97%

3.3. Aantal Clubs
Seizoen 2009-2010: 111
Toestand september 2010: 110 clubs
Clubs die ophielden te bestaan: Artevelde (Gent) en Hasselt De Langeman
Club die (op)nieuw aansluit: Argus (Schilde)
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4. DUPLICEREN
−

Er werden 18.703 boards gedupliceerd en voor € 4.490 gefactureerd. Dat is respectievelijk
1.653 boards en € 996 minder dan vorig seizoen. De vermindering is voor een deel te wijten
aan het wegvallen van enkele grote tornooien en overigens door de verminderende
belangstelling ervoor; daarenboven hebben enkele clubs hun eigen dupliceertoestellen
aangekocht.

−

Gemiddeld: € 0,24 per board (vorig seizoen 0,27). Deze lage prijs is een gevolg van
gunsttarieven voor clubtornooien, maar voornamelijk omdat er veel gedupliceerd wordt voor
eigen tornooien (Beker, Flanders Pairs, Starttornooi).

−

De vrijwilligersvergoeding voor de operatoren bedroeg € 581. Verder moet nog gerekend
worden met een ongeveer € 600 onkosten (onderhoud van beide toestellen in Zweden en
verder wat kleine materialen).

−

Er is dus een positieve balans van ruim 3.300 Euro, zonder rekening te houden met de vele
uren die ook het personeel hieraan besteedt (dupliceren, opvolging levering, administratie,
facturatie enz…)

−

Er is ruim voldoende voorraad aan materialen, alles volledig afgeschreven
− 2 dupliceertoestellen in goede staat
− Zowat 2.500 boards met gecodeerde kaarten
− Plus nog ruim 3.000 losse spellen met gecodeerde kaarten.

−

Voor het seizoen 2010-2011 mag een iets groter overschot verwacht worden omdat de beide
toestellen waarschijnlijk geen onderhoud meer nodig zullen hebben.

5. BRIDGE BETER MAGAZINE en BRIDGEKONTAKT
−
−

−
−

Aan de tijdschriften werd in 2009-2010 € 64.394 (balans) uitgegeven, dat is € 1.330 meer dan
in seizoen 2008-2009.
Voornaamste oorzaken: de oplage (en dus het aantal leden) is opnieuw gestegen: er werden in
totaal 375exemplaren meer gedrukt en verstuurd dan vorig seizoen, dat is dus gemiddeld 34
exemplaren meer voor elk van de 11 zendingen; verder zijn de tarieven voor port gestegen en
werd een extra uitgave gepubliceerd voor de Europese kampioenschappen ( € 999).
De inkomsten voor publiciteit stegen met € 2.307, zij het dat hierin ook enkele advertenties
vervat zijn die enkel op de website verschijnen.
Mogelijk zullen de inkomsten uit publiciteit dit seizoen een beetje dalen omdat een grote
adverteerde afgehaakt heeft (Boon-a-part); er kwam wel een nieuwe bij: Thomas Cook
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6. BRIDGEMATES Toestand september 2010
6.1 BRIDGEMATES II

(nieuw type)

6.2. BRIDGEMATES Pro

(oud type)

Totaal aantal verkocht: 795
Aantal in voorraad voor verkoop: 105
Inkoopwaarde van deze voorraad: € 10. 343
Aantal in voorraad voor verhuur: 69 + 4 basisstations
Balans verkoop – inkoop = + € 711

Clubs met Bridgemates:
46 Aangesloten clubs:
AARSCHOT, ACOL, ARGUS, ATHENA, BEVEREN, BIERBEEK, BOUWBEDRIJF, BREE, DE
KOLLEBLOEM, DE TEUTEN, DEN BRUEL, DOUBLETJE, FLANDERS, FORUM, GEEL
GENK, HALSE, HEUSDEN, HOOGSTRAATSE, K.A.UNION-SANDEMAN, KALMTHOUT,
KASTELSE KLEIN BRABANT, LOKEREN, M.B.C.L., MERCATOR, MOLENHEIDE, MORTSEL,
NOBELE DONK, OETERSE, OOSTMALLE, PAJOTTENLAND, PIETERMAN, REINAERT,
RETIESE, RIVIERA, ROESELARE, ROYAL SQUEEZE, SAC BRIDGE, SINT TRUIDEN, TER
ELST, WAASMUNSTER, WAREGEM, WEST LIMBURG, WESTRAND, WITTE WILG.
Niet-aangesloten clubs:
ACHEL, DIKSMUIDE, DE OVERSLAG, GIELEN, KLAVERTJE 4, MOL
LBF: 120 Bridgemates geleverd
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7. Start- en Recreatietornooi
Starttornooi
Met 57 paren lag het aantal deelnemers iets lager dan vorige jaar (64). Het
Dagelijks Bestuur heeft er aan gehouden de docenten te prijzen voor hun inzet
om hun leerlingen te motiveren tot deelname.
Recratietornooi
8 paren meer dan vorig jaar, maar nog niet echt een succes.

In 2009 was de balans -€ 2.917. Starttornooi 64 paren, recrea 26.

8. WEBSITE
Door de firma Grafisoft werd onze website verder uitgebouwd. De interne
database met leden, clubs en facturatie werd ontwikkelde zodat het hele
secretariaat nu met één unieke database kan werken. Het beheer van de VBL
gebeurt nu volledig online.
Verder werden nog een groot aantal details aangepast en verbeterd.
In de volgende fase wordt de Bridgeboetiek aangepast: aansluiten op de
bestaande database, webwinkel me foto’s en winkelwagentje voor de bestellingen.
Betaling met kredietkaart wordt nog niet voorzien. In een nog latere fase wordt
dan een programma met facturatie, stockbeheer en boekhouding aangesloten op
de database.
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9. VERSLAGEN VAN COMMISSIES
9.1 Raad van Bestuur
Samenstelling: Emiel Clottens, Werner De Bock, Nico De Roover, Herman De
Wael, Jules Hendrickx, François Kilian, Jo Robyn, Armand Van de Ven.
Voornaamste punten die behandeld werden:
- permanente opvolging van de financiële toestand van de VBL
- definitieve versie van het Huishoudelijk Reglement
- opvolging werking BBF
- behandeling van de zaak Lokeren/Van de Putte
- behandeling dopingproblematiek
- aanpassing reglement FIAD
- bevestigen/aanstellen van verantwoordelijke functies
- bevestigen/aanstellen vertegenwoordigers in de verschillende organen van
BBF

9.2 Dagelijks Bestuur
Voorzitter: François Kilian
Leden: Nico De Roover, Yves Meyus, Armand Van de Ven
Het Dagelijks Bestuur vergadert maandelijks

9.3 Beroepscommissie
Voorzitter: Michel Dries
Permanente leden: Marc Herssens en Robert Ketels
In het seizoen 2009-2010 diende de Beroepscommissie slechts één beroep te
behandelen, namelijk een incident dat zich voordeed in een clubtornooi.:

9.4 Docentencommissie
Voorzitter: Leo Hellemans.
Leden: François Casteels, Marc Van Uffelen, André Tiebos (overleden in de loop
van seizoen 2009-2010).
-

Voorbereiding starttornooi, organisatie en propaganda, samenstellen
boekjes met commentaar op de kaartverdelingen, organisatie ter plaatse;
Overleg met Berry Westra i.v.m. boeken gebaseerd op Vijfkaart Hoog.
Voorbereiding opleiding Bridgedocent 2010.
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9.5 Commissie Wedstrijdleiders
Voorzitter: Paul Meerbergen.
Leden: Werner De Bock, Yves Meyus, Octaaf Munteanu.
De CWL vergaderde driemaal in de loop van het seizoen.
- Opdrachten seizoen 2009-2010
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 2010




15 lessen arbitrage en tornooiorganisatie;
opstellen schriftelijke proeven arbitrage en organisatie in
samenwerking met de Nederlandse Bridge Bond.
Afnemen mondelinge proeven

Slechts drie kandidaten namen deel; één kandidaat slaagde, een tweede
kandidaat dient in het najaar 2010 nog twee examens af te leggen.
- Conventieboekje
Samenwerking met de Tornooicommissie i.v.m. het samenstellen van een
nieuw conventieboekje.

9.6. Tornooicommissie
Voorzitter: Thierry Mullens.
Leden: Kurt Van Brabant, Jean Stas, Marc Herssens, Herman De Wael,
Marc Van Hoof, Jo Van Laer, Ann Chapelle, Jacques Volckaert, Yves Meyus
(competitieleider).
De Tornooicommissie vergaderde viermaal in het seizoen 2009-2010
Voornaamste punten die behandeld werden:
-

Opstellen kalender viertallencompetitie en kampioenschappen
Kandidaten voor het organiseren van de kampioenschappen, advies
aan de Raad van Bestuur.
Talrijke aanpassingen aan het reglement viertallen, gebruik schermen,
biedsystemen;
Veel werk werd besteed aan de herstructurering van de
viertallencompetitie, indeling van de reeksen enz.
Kleine aanvulling bij de Alertprocedure
Reglementen Flanders Pairs en Beker van Vlaanderen
Verschillende vergaderingen werden gewijd aan de samenstelling van
een nieuw conventieboekje.
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10. KAMPIOENSCHAPPEN
10.1. Viertallencompetitie: Yves Meyus
De competitie 2009-2010 in Liga en Regionale afdelingen is goed verlopen. Opvallend is dat
er veel minder arbitrages waren dan in het seizoen daarvoor.
Door de herstructurering van de nationale afdelingen komen er meer teams in de afdelingen
die beheerd worden door de VBL; dat zijn vanaf september 2010:
Bevordering (4 reeksen van 8)
Liga 1: 6 reeksen van 8
Liga 2: alle overige teams
Doordat steeds minder teams deelnemen aan de competitie wordt het almaar lastiger om te
voldoen aan de verzuchtingen van clubs en teams, voornamelijk dan korte verplaatsingen en
alle clubteams samen thuis laten spelen.

10.2. Flanders Pairs: Marc Van Hoof
Verslag Flanders Pairs - finale – Riviera - 24 april 2010.
1. Inschrijvingen
Bij de halve finale van Flanders Pairs vroegen en verkregen twee junioren vrijstelling voor een
rechtstreekse plaats in de finale, omdat de halve finale samenviel met een internationaal tornooi
waarnaar ze werden afgevaardigd door de BBF.
Ik had dan ook voorzien dat de finale met 62 paren zou gespeeld zijn.
Het district Oost-Vlaanderen vaardigde echter slechts 3 i.p.v. 7 paren af, en twee andere districten
hadden geen reserven meer om afmeldingen te vervangen. Gelukkig was er nog het district
Dender-Waasland dat 4 extra paren kon leveren.
De finale werd dus gespeeld met de gebruikelijke 60 paren.
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 geen reekshoofden aangeduid.
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.
Geen incidenten deden zich voor tijdens het tornooi, het verliep rimpelloos.
Er was één protest tegen een arbitrage. Het appealcomité behandelde dit.
3. Enkele bemerkingen
• De districtverantwoordelijken hebben zeer goed hun werk gedaan. Waar de vorige jaren hier en
daar een niet aangesloten lid toch deelnam aan de halve finale, waren dit jaar alle deelnemers
lid van de V.B.L.
• De belangstelling was in alle districten aan de lage kant, met uitzondering van DenderWaasland waar de opkomst alle verwachtingen overtrof. Een pluim voor het district en zijn
verantwoordelijke Robert Ketels.
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• In het tornooireglement staat vermeld dat het protestcomité voor het begin van het tornooi
wordt bekend gemaakt.
In de praktijk gebeurt dit bijna nooit. Ik stel voor om dit weg te laten of te vervangen door het
volgende “Het protestcomité wordt samengesteld door de hoofdverantwoordelijke en zal bestaan
uit leden die niet tot de districten behoren die bij het protest zijn betrokken”.
• In de tornooicommissie stond de manier van berekening van het aantal toegekende plaatsen
voor de finale ter discussie. In diverse districten was de opkomst of interesse voor de finale zo
laag dat paren die bij de laatsten eindigden toch geplaatst waren voor de finale. Dit in scherp
contrast bij het district Dender-Waasland waar slechts 9 plaatsen voorzien waren voor 36
paren. Eén van de redenen waarom ik alle reserven heb laten oproepen uit dat district.
Zal terug op dagorde van de tornooicommissie komen.
• Na afloop was er wel discussie over de reglementering i.v.m. de invallers naar de halve finale
van Belgian Pairs toe.
Op vraag van de BBF werden er striktere regels opgelegd. De brief die de geplaatsten kregen
bevatte de nieuwe regel, welke duidelijk verschilde van deze van vorig jaar. Het argument dat ze
niet vooraf op de hoogte werden gebracht van deze nieuwe regel moet ik echter ontkrachten. In
het jaarlijks aanhangsel staat sinds vorig jaar de nieuwe regel, maar ze werd vorig jaar niet
toegepast.

10.3. Beker van Vlaanderen: Marc Van Hoof
Verslag Beker van Vlaanderen - finale - Lokeren – 14 maart 2010.
1. Inschrijvingen
Alle districten kwamen aan hun contingent waartoe ze recht hadden. Eén team van WestVlaanderen verwittigde ruim op voorhand dat ze niet naar de finale kwamen.
Van twee teams van Antwerpen (Squeeze IV en Riviera III) kreeg ik de vrijdag voor de finale de
melding dat ze niet zouden spelen. Zij kregen een boete opgelegd van 75 euro.
Op de finale zelf waren twee teams afwezig zonder verwittiging. Acol I werd een boete van 150 euro
opgelegd.
Voor het andere team Merelbeke I heb ik aan de verantwoordelijke van Oost-Vlaanderen gevraagd
uit te zoeken wat de reden was voor hun afwezigheid, omdat ik vermoedde dat de aanmelding
misschien niet juist zou zijn. In eerste instantie had ik de ploeg niet doorgekregen. In een latere
mail stond de ploeg wel vermeld. Uit dit onderzoek is gebleken dat de ploeg van Merelbeke niet op
de hoogte was. Er is een verkeerde persoon verwittigd geweest en deze heeft geen actie
ondernomen om de juiste personen op de hoogte te brengen. Ik heb dan ook zoals in het verleden
bij zulke gevallen geen boete opgelegd.
Zodoende werd de finale gespeeld met 60 viertallen, waaronder het reserveviertal.
Bij de controle op de speelgerechtigheid van de deelnemers werden twee spelers gevonden die geen
lid waren van de VBL. Het lidmaatschap is achteraf in orde gebracht.
Er waren 14 teams die 1 vervanger opstelde.
13 teams speelden met twee vervangers, maar voldeden aan de reglementen.
1 team stelde 3 vervangers op, en overtrad hiermee de reglementen.
2. Verloop van de finale
De finale kende geen noemenswaardige problemen. Kleine onregelmatigheden werden vlot door
wedstrijdleider en rekenkamer opgelost. De spelers zelf hebben geen enkele hinder ondervonden.
Het voorstel om de loting na elke ronde te laten gebeuren heb ik niet toegepast. Uit de praktijk
blijkt dat men toch snel een vijftal minuten verliest. Wat in zijn geheel de finale toch 45 minuten
zou laten uitlopen.
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De plaatselijke organisatie was uitstekend.
Een open en gesloten zaal, voor het eerst volledig gescheiden. Aparte tafels om te eten.
Medewerkers voor elke klus die moest uitgevoerd worden.
Over de catering heb ik geen enkele opmerking opgevangen.
Lokeren mag het zeker nog eens overdoen.
Net als vorig jaar werd geopteerd om de prijzen vanaf plaats 21 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 Hedwig Magerman, weduwe van onze
erevoorzitter Paul, naar wie de nieuwe wisselbeker wordt genoemd. Zij deed ook een warme
oproep om de Europese kampioenschappen in Oostende te bezoeken.
Het afhalen van de prijzen verliep zonder problemen onder het welwillend oog van de
hoofdverantwoordelijke.
3. Enkele bemerkingen
-

-

ik was onder de indruk van de opkomst in de halve finale van het district Dender-Waasland.
Waar in de andere districten de interesse met de jaren daalt, krijgt Robert Ketels het voor
elkaar om zelfs met meer teams de halve finale te betwisten dan dat er viertallen zijn in
competitie.
ook de manier waarop Robert de uitslagen en wijzigingen doorspeelt zou een voorbeeld kunnen
zijn voor andere districten, met name Antwerpen. Ik kan er moeilijk omheen, maar dit jaar was
de mededeling van de uitslag van de halve finale naar de hoofdverantwoordelijke toe ronduit
slecht. Pas na de finale kwam ik in het bezit van de spelers die aan de halve finale hadden
deelgenomen.

11. 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, dupliceren, rekenprogramma’s
e.d.
Personeel
Deeltijdse bediendecontracten: Eric Smets, Carine Jeunen, Marijke Clays.
Marijke Clays werd ernstig ziek in april 2010; haar taak werd in 2010
overgenomen door Ben De Lathauwer.
Webmaster Guy Piccart werkt op basis van een vrijwilligerscontract.
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12. Begroting voor 2010-2011
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