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Vergadering van zaterdag 20 februari 2016, 13:00 – 17:00 uur
Lokaal: Elckerlyc Mechelen
Aanwezig:
Verontschuldigd:

Marleen Daenen (voorzitter), Leo Hellemans, Martijn Verstraelen, Eric Smets
François Casteels, Patrick Vermael

Verslag
1. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Docentencommissie, opgesteld door Marleen Daenen en bewerkt
door Martijn Verstraelen, wordt helemaal doorgenomen en er worden nog enkele
verbeteringen aangebracht.
Dit beleidsplan bevat helemaal achteraan ook een budget 2016-2017 voor de werking van
de commissie.
In bijlage bij de e-mail waarmee huidig verslag verstuurd wordt: de definitieve versie van
het beleidsplan.

2. Allerlei
2.1 De DC wil aan Jos Geens vragen om lid te worden van de commissie; Eric neemt
contact met hem.
2.2 Op Stepbridge wordt gewerkt aan een nieuw project zodanig dat docenten met hun
cursisten kunnen oefenen via internet: Stepbob
2.3 Eric zal aan alle commissieleden een formulier sturen voor het indienen van
verplaatsingskosten.
2.4 Opleiding met 5-kaart hoog: Jacques Barendreght heeft een volledige cursus
geschreven om beginners op te leiden met 5-kaart. Hij zal enkele van zijn boeken naar
de VBL sturen om te beoordelen. Ook Martin Slagmolen bezig een dergelijke cursus te
schrijven.
2.5 Opleiding Bridgedocenten 2016-2017.
Er zal met de verantwoordelijken voor opleiding docenten binnen de Nederlandse
Bridge Bond overlegd worden om onze opleiding in te schakelen in de Nederlandse
opleiding en het inhoudelijk ermee gelijk te schakelen.
Marleen Daenen overlegt met de verantwoordelijken voor een afspraak.
De beste dag om de opleidingen te geven is een zaterdag, te beginnen in de
voormiddag, maar dan moet wel een reeks zaterdagen gezocht worden waarop geen
competitie gespeeld wordt; de opleiding kan gespreid worden over het najaar 2016 en
het voorjaar 2017.
De opleiding zou gegeven worden door Willem Van der Linden. Lokaal: Elckerlyc.
Gezien nog veel details ontbreken zal voorlopig enkel in algemene termen de opleiding
bekend gemaakt worden.

