Raad van Bestuur Vlaamse Bridge Liga
Vergadering van woensdag 10 juli 2013
19:00 uur
Huis van de Sport, zaal 7 gelijkvloers naast de cafetaria
Aanwezig:
Ann Chapelle, Emiel Clottens, Robert Ketels, François Kilian, Armand Van de Ven,
Jacques Volckaert.
Penningmeester: Nico De Roover
Verslaggever: Eric Smets
Verontschuldigd: Herpman De Wael
Afwezig: Kurt De Cabooter, Yves Meyus

Verslag
1. Woord van de Voorzitter
François Kilian verwelkomt iedereen.

2. Huishoudelijk Reglement: aandeel districten
Onderstaande tekst in rood wordt opgenomen in het HR. Het principe werd al goedgekeurd in een
vroegere vergadering van de RvB.
5.d.2 Maximaal bedrag van de subsidies per seizoen: het aantal spelers geregistreerd bij de
VBL via de bridgeclubs in het district vermenigvuldigd met € 1,25

3. Huishoudelijk Reglement: stemprocedure in Raad van Bestuur
HR: Raad van Bestuur, §3 , punt 7 wordt als volgt gewijzigd (rood in de tekst)
Elke bestuurder beschikt over één stem. De beslissing gebeurt bij gewone meerderheid der
aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde leden.
Als er een keuze moet gemaakt worden voor een functie en er zijn meerdere kandidaten, dan
wordt de kandidaat gekozen die door meer dan de helft van aanwezige of bij volmacht
vertegenwoordigde leden aangeduid werd; als geen enkele kandidaat die meerderheid haalt in de
eerste stemronde, dan wordt een tweede stemronde gehouden tussen de twee kandidaten die het
hoogste scoorden in de eerste stemronde.

4. Penningmeester Nico De Roover
De penningmeester zal later aan de leden van de RvB een overzicht sturen van de huidige
financiële toestand.
De cijfers van het budget worden na 12 van de 18 maanden in het boekjaar goed benaderd.
Enkele cijfers als voorbeeld (met het verschil t.o.v. het budget)
Inkomsten
Clubs: - 1%
4-tallen: 0%
Leden: -3%
Dupliceren: -16%
Publiciteit: 0%

Uitgaven:
BBF: € 5.000 meer voor Bali
Magazines: 0%
Huur lokalen: iets meer
Lonen: 0%

5. Verkiezing voorzitter Beroepscommissie
Er waren 4 kandidaten; na 1 stemronde werd André Leplat verkozen. Voorzitter François Kilian
zal hem per brief op de hoogte brengen.

6. Prijzentafel Beker van Vlaanderen
De prijzentafel wordt als volgt aangepast:
Plaatsen 1 - 6: geldprijzen, verminderd van totaal € 1.080 naar € 840
Plaatsen 7 – 16: 4 flessen Porto
Rest: 2 flessen witte en 2 rode wijn.

7. Prijzentafel Flanders Pairs
-

-

de € 660 (€ 30 per paar) die de VBL betaalt aan de BBF voor deelname van 22 VBL-paren aan
de halve finale van Belgian Pairs, worden aanzien als een deel van de prijzentafel; deze € 30
zijn dus bestemd voor de paren die deelnemen aan Belgian Pairs, maar wordt rechtstreeks
aan BBF betaald.
En verder: geldprijzen voor de eerste 5 paren, totaal € 440.

8. Flanders Pairs
De boete voor een forfait in de finale wordt bepaald op € 50 per paar.
Het reglement van FPs moet aangepast worden door de TC, want het vermeld o.a. nog altijd dat
de districten € 25 aan de VBL verschuldigd zijn per paar dat deel mag nemen aan de finale.

9. Lokalen kampioenschappen 2014
De toewijzing van de lokalen zoals voorgesteld door de TC (zie bijlage 2) wordt goedgekeurd.

10. Masterpoints: namen van niet-aangesloten spelers
-

Elk jaar wordt een brief gestuurd naar de clubs waarvan in de uitslag van clubtornooien
namen voorkomen van spelers die onbekend of niet meer lid zijn, met het verzoek om
opheldering en regularisatie.
Ook clubs die geen uitslagen voor masterpoints insturen, zullen een brief krijgen met het
verzoek om hun bestanden door te sturen, terwijl hen gewezen wordt op het recht dat hun
spelers hebben op masterpoints.

11. Ontmoeting VBL-LBF
Contacten werden gelegd om de ontmoeting net als 2 jaar geleden te laten doorgaan in Lier:
wedstrijd in het lokaal van BC Lier (café Refuge) en diner in Elzenhof op de Grote Markt.
Er wordt overwogen om deze ontmoeting in de toekomst op een heel andere basis te organiseren,
o.a. om budgettaire reden.

12. Naamsverandering Herakles  Beerschot
De problemen in deze zaak werden intussen volledig opgelost.

13. Allerlei
Robert Ketels:
-

Herinnert aan zijn opdracht om de reglementen te harmoniseren, welke opdracht hij
kortelings zal aanvatten;
Verwijst naar het verslag van de Docentencommissie waarin voorgesteld wordt om het
recreatornooi, dat samen met het Starttornooi wordt gespeeld, opnieuw te organiseren;
de vergadering gaat hiermee akkoord als, zoals voorgesteld door de DC, het buffet gebeurt
op kosten van de deelnemers.

BIJLAGE 2

kandidaten voor het organiseren van

Kampioenschappen 2014
Gekozen door de Tornooicommissie
Kampioenschap
Belgisch kampioenschap IMP Pairs

Kandidaten
Pieterman

Zaterdag 1 maart 2014 – vanaf 10:00 uur
Mogelijk 25 tafels

Andere kandidaten zijn
Sandeman en Riviera

Belgisch kampioenschap dames

Riviera

Samen met

Belgisch kampioenschap heren
Zaterdag 3 mei 2014 - vanaf 13:00 uur
Mogelijk 40 tafels

Flanders Pairs finale
Zaterdag 10 mei 2014 – vanaf 14 uur
Maximaal 32 tafels

Andere kandidaat is Sandeman

Riviera

Belgian Pairs halve finale

Sandeman

Zaterdag 24 mei 2014- vanaf 10:00 uur
22 tafels

Andere kandidaat is Riviera

Belgian Pairs finale
Zaterdag 14 juni 2014 vanaf 10:00 uur
8 tafels

Nota: dit kampioenschap wordt mogelijk
vervroegd tot
7 juni als 14 juni in de Europese
kampioenschappen valt.

Squeeze
Andere kandidaat is Sandeman

