Commissie Wedstrijdleiders

vergadering van woensdag 28 mei 2014
secretariaat VBL
Aanwezig: Paul Meerbergen (voorzitter), Werner De Bock, Herman De Wael, Eric Smets

Verslag
1. Schriftelijke proeven Wedstrijdleider 24 mei 2014
-

De vier deelnemende kandidaten behaalden een voldoende cijfer op de beide schriftelijke
proeven en worden uitgenodigd voor de mondelinge proef, op vrijdag 20 juni 2014 van 17 tot
20 uur, secretariaat VBL, als die datum past voor iedereen.
Vastgesteld wordt dat de toegestane tijd van 3 uren voor de twee schriftelijke proeven te
weinig was zodat meerdere kandidaten in tijdnood kwamen.
Jury mondeling: de leden van de CWL. Elke kandidaat krijgt als proef 3 live arbitrages; er
worden 2 reeksen van elk 3 vragen voorbereid. Timing: een half uur per kandidaat.

2. Beoordeling docenten CTL en WL
-

Paul Meerbergen zal een formulier verspreiden waarmee de deelnemers aan een opleiding de
docenten kunnen beoordelen.
Dit formulier wordt aan de kandidaten bezorgd na de laatste les van de opleiding en moet
terug aan de CWL bezorgd worden vóór het eerste examen.
Dit formulier wordt vanaf nu reeds bezorgd aan de kandidaten die de opleiding WL volgden en
vanaf 2015 aan de kandidaten CTL.

3. Vergoedingen voor Wedstrijdleiders en Rekenaars
-

-

Aan de verschillende besturen zal een voorstel gedaan worden om de vergoedingen voor
Wedstrijdleiders te vereenvoudigen. In eerste instantie wordt dit voorstel voorgelegd aan de
Raad van Bestuur van de BBF. Als daar een akkoord bereikt wordt, zal dit ook voorgelegd
worden aan de Raad van Bestuur van de VBL.
Tegelijk zal aan de RvB van de BBF de vraag gesteld worden welke vergoeding moet berekend
worden voor de Rekenaars.

4. Opdrachten 2014-2015
-

-

Omstreeks 1 augustus zal Eric zoals gebruikelijk de vraag naar kandidaturen van
Wedstrijdleiders voor de verschillende kampioenschappen verspreiden. Er zal daarbij ook een
reservelijst aangelegd worden voor het geval een aangestelde WL verhinderd is of zelf
deelneemt als speler.
Ook zullen de in 2014 geslaagde WLs uitgenodigd worden om als stagiaire op te treden.

5. Opleiding CTL 2015
-

Vanaf september 2014 zal Eric op de website en in Bridgekontakt, en met e-mails naar de
clubs, de uitnodiging voor deze opleiding verspreiden.

6. Volgende vergadering
-

In de loop van oktober 2014.
Dagorde (o.a.): opdrachten seizoen 2014-2015, klassering van Wedstrijdleiders, vergoedingen,
docenten en lesschema opleiding CTL 2015.

