Raad van Bestuur Vlaamse Bridge Liga
Vergadering van woensdag 9 juli 2014 - 19:00 uur
Aanwezig:
Ann Chapelle, Herman De Wael, Karel Gysen, Robert Ketels, Yves Meyus,
Armand
Van de Ven
Verontschuldigd:
Emiel Clottens, Nico De Roover, François Kilian, Jacques Volckaert.
Aanwezig zonder stemrecht: de bestuurders die in functie treden vanaf 01/01/2015
Filip De Burggrave, Bert Geens, Jef Van den Eynde.
Verslaggever: Eric Smets
Bij afwezigheid van voorzitter François Kilian wordt de vergadering geleid door
ondervoorzitter Armand Van de Ven.

Verslag
1.

Woord van ondervoorzitter Armand Van de Ven
Armand doet het voorstel om in december een vergadering met diner te beleggen
met de huidige en toekomstige bestuurders plus het personeel. Doel is o.a. hulde te
brengen aan enkele bestuurders die al zeer lang actief zijn en nu afscheid nemen.
Dit voorstel wordt aanvaard door de vergadering.
Voorgesteld wordt om dit te laten doorgaan op 19 december 2014 in Olympia
Beveren. Robert en Filip zullen dit verder onderzoeken.

2.

Evolutie Ledenbestand
- Aantal geregistreerde spelers op 30 juni 2013 = 5.413
- Aantal geregistreerde spelers op 30 juni 2014 = 5.489
In de dagorde stond het laatste cijfer foutief vermeld als 8.489.

3.

Financies: penningmeester Nico De Roover – budget opvolging
Door de afwezigheid van de penningmeester wordt dit uitgesteld naar een latere
datum en zullen intussen de nodige documenten toegestuurd worden aan de
bestuurders, met medio augustus een budgetopvolging.

4.

Bijdragen
Beker van Vlaanderen
Elk team dat inschrijft voor de competitie betaalt via zijn club een bijdrage van
€ 20,- voor deelname aan de beker Dit bedrag is een vast onderdeel van de
bijdrage voor competitie. Hierdoor heeft de beker een positieve balans van
zowat € 580. Dit principe blijft behouden
Flanders Pairs
Het lidgeld voor de VBL geeft recht op deelname aan Flanders Pairs; naar
analogie met de Beker wordt een deel van het lidgeld, namelijk 1%, aanzien als
de bijdrage voor FPs. Hierdoor wordt budgettair zowat € 1.500 overgeheveld
naar FPs waardoor dit kampioenschap een licht positieve balans krijgt.
Clubbijdrage
Bespreking van verschillende mogelijkheden wordt overgedragen naar de Raad
van Bestuur die in nieuwe samenstelling in werking treedt vanaf 01/01/2015.

5.

Lokalen kampioenschappen 2015
Het voorstel van de Tornooicommissie wordt goedgekeurd:
- Round robin Ereafdeling: Pieterman
- BK mixte paren en BK mixte teams: Riviera
- Flanders Pairs finale: Pieterman
- Beker van België finale: Squeeze
- Reserve in geval van problemen: Sandeman
-

6.

Samenstelling dagelijks bestuur en RvB boetiek
Het huidige dagelijks bestuur blijft in functie tot 31/12/2014. Aan de Raad van
Bestuur zullen voorstellen gedaan worden wat betreft de samenstelling van het
DB en de voorzitter van de VBL.

7.

VBL-vertegenwoordigers bij de BBF
Robert Ketels zal verder zoeken naar kandidaten door het leggen van
persoonlijke contacten en door een oproep op de website te plaatsen. De
definitieve goedkeuring van de vertegenwoordigers zal door de RvB gebeuren per
e-mail zodra de lijst volledig is. De toestand tijdens de vergadering was als volgt:
Raad van Bestuur:
- Marc De Pauw , Nico De Roover, Robert Ketels, Herman De Wael,
Thierry Mullens
- Voorzitter VBL van rechtswege
Beroepscommissie
- Raf Vermeiren
- Herman De Wael (secretaris)
- 1 vacature
Disciplinaire commissie
- Yves Meyus, André Leplat
Cassatiecommissie
- Guy Agten
- 1 vacature
Commissie Wedstrijdleiding
- Paul Meerbergen (voorzitter)
- Dirk Logghe
- Herman De Wael
Commissie Masterpoints
- Yves Meyus
- Luc De Schrijver (onder voorbehoud van bevestiging)
Commissie ICT
- Ann Chapelle (voorzitter)
- Tom Cornelis
- Guido Piccart
Commissie Internationale competities
- Bert Geens (onder voorbehoud van bevestiging)
- Herman De Wael (Raadgever tornoooiorganisatie)
- 1 vacature
Commissie Nationale Competities
- Ann Chapelle, Herman De Wael, Thierry Mullens
- Eric Smets (waarnemer)

8.

Competitie: Ann Chapelle, competitieleider
De samenstelling van de reeksen Liga 1, Liga 2 en Liga 3, opgesteld door Ann
Chapelle, wordt gepresenteerd, samen met de normen die zoveel als mogelijk
gehanteerd worden bij het samenstellen ervan:
-

gelijke verdeling van het aantal stijgers en dalers van vorig seizoen;
gelijkmatige verdeling van de sterkte van de teams op basis van hun uitslag
vorig seizoen;
het aantal af te leggen kilometers en de rijtijden zoveel als mogelijk beperken;
zo min mogelijk teams van dezelfde club in een zelfde reeks;
zoveel als mogelijk rekening houden met de verzoeken van teams (samen of
niet samen thuis enz.)

-

Verder werd een nieuw wedstrijdblad ontwikkeld met alle belangrijke gegevens op
één pagina die dan gescand kan worden en elektronisch verstuurd.
Bij Grafisoft worden een aantal bijkomende apps op de website ontwikkeld:
- uploaden van een gescand wedstrijdblad;
- formulieren voor verplaatsen e.d. van wedstrijden die dan rechtstreeks op de
website kunnen ingevuld worden.
Armand dankt in naam van de bestuursleden de competitieleider voor de vele zorg
die hieraan besteed werd. Alle gegevens worden op de website geplaatst; in
Bridgekontakt van september zal de overkoepelende grafiek met per afdeling de
reistijden gepubliceerd worden met de nodige uitleg.

9. Reglement FIAD en Huishoudelijk Reglement
FIAD
Transfers
De termijn voor een dwingende transfer zonder akkoord van de club wordt
verplaatst naar de maanden maart en april i.p.v. mei en juni, om zo de
clubs te beschermen die hun viertallen moeten inschrijven uiterlijk 1 mei.
Dit is een onderdeel van het reglement FIAD dat moet aangepast worden en
goedgekeurd in de volgende vergadering van de RvB.
Clubs: aanmelden vóór 1 juni blijft behouden.
Huishoudelijke reglement
In rood: de wijzigingen die werden goedgekeurd in de tekst:
Het Dagelijks Bestuur
§1. De leden:
1. De leden (…) van het DB worden verkozen door de RVB voor onbepaalde
duur. (…..)
2. Het dagelijks bestuur bestaat uit minstens 3 leden. De taken binnen het
DB, inclusief één of meerdere ondervoorzitters, worden onderling verdeeld
door de verkozen leden van het DB zelf.
3. De mandaten (….)
4. Het dagelijks bestuur oefent haar functie uit onder het toezicht van de
RVB. (…..)
5. Een motie van wantrouwen (…..)
6. Bij ontslag om welke reden ook van de ligavoorzitter neemt de
ondervoorzitter zijn taken over tot aan de eerstvolgende algemene
vergadering van de RVB, waar voor het resterend gedeelte van het
mandaat een voorzitter wordt aangeduid.
7. Bij ontslag om welke reden ook van een lid van het DB (…..)

.

10. Clubs
- Er wordt nota genomen van de melding dat Het Hof (Tongeren) wenst aan te sluiten
bij LBF om daar competitie te spelen.
- Er wordt eveneens nota genomen van het feit dat de clubs BC Leopoldsburg en
MBCL fusioneren onder de naam MBCL.
- De naamsverandering van de club Ter Breme in “Brechtse BC” wordt goedgekeurd.
- De naamsverandering van de club Zelzate in “Kleintje Belooft” wordt goedgekeurd.

11. Beschuldigingen
Vastgesteld wordt dat sporadisch enkele van de huidige VBL-medewerkers
beschuldigd worden van financiële wanpraktijken binnen de VBL in het verleden.
De vergadering stelt uitdrukkelijk dat deze beschuldigingen totaal uit de lucht
gegrepen zijn.
In de 37-jarige geschiedenis van de VBL werd slechts één persoon beschuldigd van
financieel geknoei; deze persoon werd om deze reden in december 2005 door de
Raad van Bestuur van de VBL voor onbepaalde tijd geschorst als lid van de VBL en
blijft nog altijd geschorst. Nooit werd een andere persoon in de VBL betrapt op - of
verdacht van - dergelijke zaken.

12. Allerlei en Rondvraag
-

François Kilian blijft voorzitter van de VBL tot 31/12/2014. De Raad van Bestuur
zal met ingang van 2015 nieuwe leden kiezen van het dagelijks bestuur waaronder
de voorzitter.

-

De voorzitter van de Docentencommissie heeft schriftelijk zijn ontslag ingediend bij
de VBL-voorzitter. De Docentencommissie zal de verdere werking bespreken en
voorstellen doen aan de RvB.

-

Yves Meyus zal een gesprek voeren met de 4 personeelsleden met het oog op een
correcte communicatie naar clubs, spelers en medewerkers en om een duidelijke
taakverdeling binnen het secretariaat te realiseren.

-

Armand stelt voor om vanaf 2015 in verschillende regio’s opnieuw een reeks
seminaries met de clubs te organiseren.

