KONINKLIJKE BELGISCHE BRIDGE FEDERATIE
ALGEMENE VERGADERING VAN 25 mei 2009
Aanwezig:
Voor de LBF
Mw. Jassogne, Maréchal
Dhr. Coenraets, Gillet
Verontschuldigd: Mw,Grosfils, Lemmens
Dhr. Lambeaux (volmacht aan Mw. Jassogne)
Mevisse (volmacht aan Mw. Jassogne)
Voor de VBL
Mw,Jeunen C., Jeunen J.
Dhr,Pauw, De Roover, Kilian, Debus, De Roos D.,De Wael,
Meerbergen, Mullens, Robyn, Van de Ven, Van Hoof
Verontschuldigd Dhr. Meyus (volmacht aan Van de Ven), Hendrickx Jules,
Hellemans (Volmacht aan De Wael), Dries (Volmacht aan Jeunen J.),
Piccart (volmacht aan Jeunen C.),
De zitting wordt om 20:15 u geopend door dhr. Marc De Pauw
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije jaar – verslagen van de
Comités
De vergadering aanhoort het verslag van dhr. De Pauw, waarvan de tekst zich bevindt in
bijlage achteraan dit verslag.
De verslagen van dhr. Mullens (Organisatiecomité) en van dhr. Debus (Jeugdcomité) waren
gehecht aan de uitnodiging voor de Algemene Vergadering. Ze roepen geen enkele bijzondere
vraag op.
2. Herstructurering van de Viertallencompetitie
Het project bevalt dhr. Van Hoof niet, meer in het bijzonder de samenstelling van Afdeling
in met 10 teams (voorheen 12). Een enquête werd recent uitgevoed binnen de VBL over het ideale
aantal teams per reeks – de reeksen van 8 teams werden met grote meerderheid verkozen. Voor hem
is de beste ladder: 1 reeks afdeling I van 8, – 2 reeksen afdeling II van 8 en 4 reeksen afdeling III
van 8.
Dhr.. Mullens herinnert aan de redenen die geleid hebben tot een afdeling I met 12 of 10
teams. Deze reeks werd bedacht als een noodzakelijk niveau tussen Ereafdeling en Afdeling II,
zodat de teams die doordringen tot Ereafdeling beter voorbereid zouden zijn op de sterkte die ze

zullen ontmoeten – voordien gingen doorlopend dezelfde teams op en af tussen de hoogste afdeling
en afdeling II.
Dhr.. de Pauw doet opmerken dat elke structuur voor- en nadelen heeft. VBL en LBF wilden
een vermindering van het aantal teams in nationale. Het Organisatiecomité heeft de verdienste om
om een structuur op punt te zetten die werkt. Het delicate punt is inderdaad het overgangsjaar, maar
daar moest men nu eenmaal doorheen.
De voorgestelde herstructurering werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
De vergadering keurt deze beslissing goed.
3. Rekeningen van het jaar 2008 – Verslag van de commissarissen
Dhr. De Roover deelt de documenten uit. Dhr. Meerbergen betreurt het dat hij ze zo laat
ontvangt.
Deze situatie is te wijten aan de zeer korte tijd die het einde van het maatschappelijke jaar
(30 april) scheidt van de algemenen vergadering die statutair voorzien is in de maand mei. Dit
nadeel zal wegvallen door de nieuwe tekst van de statuten die in voorbereiding is.
Dhr. De Roover geeft alle uitleg en commentaar die gevraagd wordt door de leden van de
vergadering.
Het jaar 2008/09 eindigt met een overschot van € 4.289,67 voor een groot deel te wijten aan
het terugbetalen van de hotelkamers van het open team in Pau (uitschakeling van het team na een
week verblijf).
Dhr. Bruno Gillet heeft de rekeningen nagezien en de daarbij aangehechte stukken. Hij geeft
lezing van zijn verslag.
« Mijn opdracht was nakijken of de stukken overeenkomen met de boekhoudkundige balans.
Het geheel van de afschrijvingen werd nagekeken en is correct.
Ik stel voor om de Penningmeester te ontlasten voor het uitgevoerde werk.
Gedaan te Luik, de 25e mei 2009 »
De rekeningen worden unaniem goedgekeurd.
Ontlasting wordt gegeven aan de Raad van Bestuur en aan de verificateurs van de rekeningen.
4. Verificateurs van de rekeningen 2009/10
De verificateurs zullen later aangesteld worden.
5. Raad van Bestuur
Omdat de wijzigingen van de statuten nog niet afgewerkt is, zijn de huidige statuten van
toepassing wat betreft de driejaarlijkse vernieuwing van het Bureau. Op voordracht van hun
respectievelijke liga worden benoemd:
Voorzitter
Dhr. Marc De Pauw
Ondervoorzitter
Dhr.. Guy Lambeaux
Secretaris Generaal/ Penningmeester Mw. Nicole Maréchal
Technisch Directeur
Dhr. Armand Van de Ven
De Raad van Bestuur zal samengesteld zijn uit::
Voor de VBL
Dhr. Eric Debus
Nico De Roover
Jules Hendrickx
François Kilian
Yves Meyus
Thierry Mullens

Voor de LBF, Mw. en dhr. Philippe Coenraets
Colette Grosfils
Jacqueline Jassogne
Jean-Pierre Lafourcade
Jacqueline Lemmens
Jean-Piere Mévisse
6. Budget 2009/10
Om een juistere vergelijking te kunnen maken over een korte tijdspanne, heeft dhr. De
Roover al een budget gemaakt voor 2010/11. Het is duidelijk dat om een evenwicht te houden
tussen uitkomsten en ontvangsten, er bijkomende inkomsten zullen nodig zijn in 2010/11. Dhr. De
Roover heeft deze voorzien door een verhoging van de bijdrage van de liga’s.
Mw. Maréchal merkt op dat een budget altijd maar een voorspelling is van uitgaven en
inkomsten. De inspanning die aan de liga’s gevraagd wordt is dus een voorspelling waarover de
BBF jammer genoeg geen macht heeft.
Het budget 2009/10 wordt goedgekeurd. De vergadering dankt dhr. De Roover voor het
geleverde werk.
7. Programma van volgend seizoen
De kalender 2009/10 wordt ter beschikking gesteld van de leden van de vergadering.
Dhr. De Pauw zal met dhr. Cornelis en Meyus middelen onderzoeken ter verbetering van de
BBF website, die een onmisbare bron van informatie is voor de spelers.
8. Internationale kampioenschappen
Kampioenschap Juniors in Istambul: meerdere spelers van de VBL zijn reeds ingeschreven.
Europese kampioenschappen in Oostende.
Dhr. Debus zal een eerste verzoek versturen om zich in te schrijven in de selecties voor het
open team, vergezeld van de nodige informatie ( kalender, organisatie, betaling van de kosten enz.).
De oproep tot inschrijving voor de teams dames en seniors zal later verstuurd worden..
Dhr. De Pauw herinnert er aan dat ook een Transnationaal Kampioenschap zal
georganiseerd worden in Oostende. Het is open voor iedereen, het inschrijvingsrecht bedraagt €
250,- per paar.
°°°°°°°°°°°°°°°
Dhr. De Pauw verklaart de vergadering gesloten. Hij bedankt de vertegenwoordigers van de liga’s
voor hun aanwezigheid en hun getrouwheid.
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Bijlage: verslag van dhr. Marc De Pauw

KBBF – ALGEMENE VERGADERING 25.05.2009
Geachte leden van de Algemene Vergadering,
Waarde Vrienden,
Het mij een genoegen u allen te mogen verwelkomen op deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van
de Koninklijke Belgische Bridge Federatie. Vooraleer de diverse agendapunten te bespreken, vraag
ik uw aandacht voor een kort overzicht van de activiteiten van de Federatie tijdens het afgelopen
werkingsjaar.
Zoals u weet, is het takenpakket van de Federatie beperkt tot 2 domeinen: de organisatie van de
nationale bridgecompetities en de activiteiten op het internationaal vlak. Voor de uitvoering van
zijn takenpakket, heeft de BBF een Raad van Bestuur en een Bureau en zijn er diverse
Technische Comités actief. Onder de huidige statuten, worden de bestuursorganen paritair
samengesteld, op voorstel van de Vlaamse Bridge Liga en van de Ligue de Bridge Francophone.
Op bestuursvlak noteerden we dit jaar het ontslag van Voorzitter Eugène Béchoux, die zich om
persoonlijke redenen heeft teruggetrokken. Mijn en onze dank aan vriend Eugène, voor de
inspanningen die hij deed ten nutte van de bridgeactiviteiten in ons land.
Op het Belgisch niveau, is het vooral de viertallen-competitie, die zich uitstrekt van eind
september tot eind februari, die de aandacht trekt. Tijdens het competitie-seizoen 2008-2009
waren opnieuw 92 teams actief. De hoofdprijs in “Ere” werd dit jaar weggekaapt – en dit voor de
7e opeenvolgende keer, door BCOB (Philippe Coenraets (kapitein), Alon Amsel, Valérie
Carcassone, Tom Cornelis, Steven De Donder, Alain Labaere en Zvi Engel). Het vermelden van de
winnende teams in de andere reeksen zou ons te ver leiden. Minstens even belangrijk is evenwel is
het feit dat, opnieuw, zo vele teams en spelers zich mochten verheugen in een boeiende en goed
georganiseerde bridge-competitie.
Ook de diverse andere nationale competities stonden het afgelopen jaar opnieuw in de
belangstelling. In chronologische volgorde:
Op 24 mei 2008 werd de finale van de Belgian Pairs werd gespeeld in de lokalen van Squeeze. Na
een boeiende competitie, kroonde het paar Hubert Janssens – Kris Somers zich tot kampioen.
De finale van de Beker van België voor teams vond plaats op 31 mei ‘08 in Charleroi en werd
gewonnen door het team van Phenix (Johnston – Stas, Bollack-Kaplan, Bolle-De Duve).
Op 7 juni was het de beurt aan de dames. Het Dames Parenkampioenschap, georganiseerd in
Riviera, werd gewonnen door Valérie Carcassonne en Isabelle Dewasme.
1Op 16 november 2008 werden de Universitaire kampioenschappen, georganiseerd in de
lokalen van Squeeze, gewonnen door het paar Steve De Roos-Steven De Donder (-36 jaar) en door
Joram Van Mechelen-Rutger Van Mechelen (-26 jaar).
Na Nieuwjaar kregen we vooreerst de finale van de IMP paren. Uit de 32 deelnemende paren
kwamen Frederik Cuppens (VBL) en Jean-Marc Muspratt (LBF) als winnaars naar voor. Deze
finale vond plaats op 21 februari, in Charleroi.
Tijdens het weekend van 6 en 7 maart was de Gentse Club Sandeman gastheer voor de Belgische
Mixte kampioenschappen. In Paren werd de titel gewonnen door Els Toutenel en Steven De
Donder. De titel in Teams was voor het viertal De Donder (De Donder-Toutenel en VerleyenVermeiren). In het bijzonder valt hierbij de prestatie van Els Toutenel op, die in de beide formules
de titel wist te behalen.
Sedert meerdere jaren wordt het kampioenschap Seniors Paren betwist in Heusden,
deelgemeente van Destelbergen. Op 21 maart 2009 mocht het duo Georges Jauniaux-Alain
Devigne zich tot kampioen kronen.
De finale van de Open Paren, seizoen 2008/09 vond plaats op 16 mei jongstleden. De organisatie
van dit kampioenschap vond plaats in de lokalen van Charleroi en leverde als winnaars op het
paar Eric Debus – Rutger Van Mechelen.

De finale van de Dames Paren, seizoen 2008/09 zal worden bestwist op 6 juni eerstkomend.
Een oprecht woord van felicitaties aan de winnaars van deze competities en van dank aan de
organisatoren is zeker gepast. Wat de deelname betreft, kennen sommige nationale
kampioenschappen (ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de seniorencompetitie) een meer dan
bevredigende opkomst. Andere competities (zoals bijvoorbeeld de mixte) zouden het best kunnen
stellen met een groter deelnemersveld. Dit wordt zeker een aandachtspunt voor de komende
maanden.
Hoewel de gebruikelijke schoonheidsfoutjes ook dit jaar niet ontbraken, mag toch, in algemene
zin, worden gesteld dat de technische organisatie van de nationale competities ook dit jaar op
punt stond. Een oprecht woord van dank dus aan de Technische Leiding van deze competities.
Op het internationaal niveau was 2008 een bijzonder jaar. Ik geef u graag een overzicht van de
diverse officiële internationale competities waaraan Belgische bridgespelers hebben deelgenomen
en waarin meerdere successen werden behaald.
In juni 2008 was het Franse Pau gaststad voor de 49e Europese Bridge Teams
Kampioenschappen. België nam deel in de Open en in de Senioren Competitie. In de Open formule
behaalde het jonge Team een meer dan eervol resultaat (25e plaats op 38 deelnemers). Bij de
Senioren, kwalificeerde het Belgisch Team (met als spelers: Bigdeli, Bollack, Janssens, Kaplan,
Stas en Johnson) zich met een 3e plaats voor de Wereldkampioenschappen in Sao Paolo. Op deze
podiumplaats mogen de voornoemde spelers terecht fier zijn en wij wensen hen veel succes toe in
Brazilië.
In Juli nam ons land deel aan de Jeugd Teams Kampioenschappen, georganiseerd in Jesolo,
Italië. In de reeks -26 jarigen, behaalt het Team een 14e plaats op 22 deelnemende landen.
Meer dan vermeldenswaard is tevens de Belgische deelname aan de 1e World Mind Sport Games,
die plaatsvonden van 3 tot 18 oktober in Peking. Zowel bij de Juniors, bij de Open formule als bij
de Seniors waren hier Belgische teams actief. Zij vertegenwoordigden ons land met veel eer.
Dank en bravo aan al deze spelers voor het ondernemen van deze verre reis en voor hun inzet en
resultaten bij de competitie.
In december 2008, tot slot, waren 3 Belgische jongerenteams actief in de Channel Trophy, die
plaats vond in Londen. Ook hier werden meer dan behoorlijke resultaten behaald.
Ik wil graag dit kort overzicht besluiten met een woord van dank aan al diegenen die in de loop
van het afgelopen jaar een deel van hun tijd hebben opgeofferd ten bate van de ontwikkeling van
de bridgesport in ons land. In tegenstelling tot sommige andere landen, waar de bridgefederaties
vaak over grote budgetten en over een professionele staf beschikken, gaat het in België over
mensen zich op vrijwillige basis en zonder enige vergoeding inzetten voor de ontwikkeling van hun
geliefkoosde sport. Laat ons dit niet vergeten, vooral wanneer we het soms eens oneens zijn of
wanneer er zich discussiepunten aandienen. Een goede geest van samenwerking is en blijft
immers de noodzakelijke voorwaarde om resultaten te bereiken. Persoonlijk dank ik u ook voor
het vertrouwen dat u mij gegeven heeft, na het ontslag van de voorzitter.
Indien u geen vragen of opmerkingen hebt, zou ik nu graag overgaan tot de agenda.
PROGRAMMA VOOR HET WERKINGSJAAR 2009-2010
Nu de bestuursorganen opnieuw zijn samengesteld, zou ik graag een overzicht geven van de
diverse actiepunten en activiteiten voor het werkingsjaar 2009-2010.
1. Op het bestuurlijk vlak dient de Federatie een hervorming van de statuten door te voeren.
De KBBF is een vzw en bij nazicht is gebleken dat de huidige statuten niet conform zijn
aan de huidige wetgeving op de vzw’s. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers
van de beide Liga’s buigt zich over deze aangelegenheid en de bedoeling is om, van zodra
een consensus is bereikt over de nieuwe statuten, een Buitengewone Algemene
Vergadering van de Federatie samen te roepen ten einde de nieuwe statuten te bespreken
en goed te keuren.

2. In de vorige Raad van bestuur werd een consensus bereikt voor de hervorming van de
nationale viertallencompetitie. Op basis van de vaststelling dat de top van de competitie
te zwaar geworden was, in verhouding tot de competities op het niveau van de Liga’s, zal
het aantal teams worden verminderd (van 92 naar 66 teams) en zal er voortaan nog in 4
afdelingen (Ere / 1e / 2e / 3e). Zodoende wordt ook tegemoet gekomen aan de vraag van
vele spelers om de af te leggen afstanden in km te beperken.
3. Persoonlijk zou ik ook aan de nieuwe Raad van bestuur willen voorleggen om de
communicatie met de Belgische bridgespelers en geïnteresseerden te verbeteren. Meer
bepaald zou ik willen voorstellen om de website van de Federatie verder aan te passen en
te verbeteren. Hopelijk vinden we hiervoor de middelen, in mensen en in geld, om dit
objectief te bereiken in de loop van het komende jaar.
4. Wat de nationale competities betreft, dienen inspanningen te worden geleverd ten einde
de belangstelling, in termen van aantallen deelnemers, gevoelig te verhogen. Een
zorgvuldige keuze van zowel de data van de competitie als van de plaatsen van organisatie
en tevens een betere communicatie omtrent de georganiseerde kampioenschappen,
kunnen m.i. zeker bijdragen tot dit objectief.
5. Op internationaal vlak, moeten we vooreerst de Belgische deelname van een seniorenviertal in de Wereldkampioenschappen in Sao Paolo in herhaling brengen. Een Belgisch
jeugdelftal zal deelnemen aan de Europese -16 Teams Jeugdkampioenschappen in Brasov,
Roemenië (Juli). Komende december zal België het gastland zijn voor de organisatie van de
Channel Trophy. Dit jaarlijks treffen zal plaats vinden in Oostende.
6. Heel wat tijd en aandacht zal dit jaar gaan naar de voorbereiding van de 50e Europese
Bridge Teams Kampioenschappen, die in Juni 2010 zullen plaatsvinden in Oostende. De
Belgische Bridge Federatie mag er prat op gaan dat deze jubileumeditie van de
belangrijkste kampioenschappen in Europa aan ons land werd toevertrouwd. Het is nu
aan ons om opnieuw te bewijzen dat wij in staat zijn om een grote internationale
competitie op een kwalitatief hoogstaande manier te organiseren. Wat de Belgische
deelname betreft, zal eerstdaags de selectieprocedure worden bekend gemaakt voor een
deelname van Belgische teams in elk van de 3 georganiseerde competities (Open, Dames
en Senioren). Ter gelegenheid van de Europese Teamkampioenschappen, zal in Oostende
tevens een Transnationale Parencompetitie worden georganiseerd. Deze competitie zal
plaatsvinden van donderdag 1 tot zaterdag 3 juli. Het inschrijfgeld per paar, werd bepaald
op 250 €, met een korting van 50% voor de U26.
U ziet dus, geachte leden van deze Algemene Vergadering, dat er heel wat werk op de plank ligt.
Ik ben er van overtuigd dat, mits de inzet van velen en mits een goede samenwerking tussen de
Federatie en de Liga’s we dit werk aankunnen. Mijn dank alvast naar al diegenen die, in de loop
van het komende werkingsjaar, zich zullen willen inzetten.
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