Raad van Bestuur Vlaamse Bridge Liga
Vergadering van woensdag 8 april 2015 - 19:00 uur

Huis van de Sport
Aanwezig:
Ann Chapelle, Filip De Burggrave, Herman De Wael, Bert Geens, Robert Ketels,
Geert Magerman, Yves Meyus, Jef Van den Eynde; Armand Van de Ven
Nico De Roover, penningeester
Eric Smets, verslaggever

Verslag
1. Voorbereiding Algemene Vergadering van de VBL om 20:00 uur
-

Alle documenten voor de AV zijn ter beschikking: dagorde, rekening 2014,
budget 2015 en jaarverslag 2014.

-

De leden van de verschillende commissies worden vermeld in het
jaarverslag 2014; er worden geen bezwaren geformuleerd.

2. Rekening 2014 en Budget 2015 van de Vlaamse Bridge Liga
-

Jaarrekening 2014 en budget 2015 (in bijlagen 1 en 2) worden goedgekeurd.

-

De jaarrekening 2014 opgesteld door het accountantskantoor is in
afgedrukte vorm ter beschikking van de vergadering.

-

De bijdragen voor geregistreerde spelers, vanaf heden gekoppeld aan de
index zoals vermeld in de FIAD, verhogen niet in 2015 met uitzondering van
de bijdrage voor beginnende spelers die van € 15 op € 20 wordt gebracht
omdat de onkosten van een beginner voor de VBL bijna € 20 bedragen
(voornamelijk voor zowat anderhalf jaar tijdschriften).

-

Er wordt voorgesteld om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de
BTW te recupereren op diensten die de VBL aanbiedt zoals bijvoorbeeld de
magazines. Ook dient onderzocht te worden wat de invloed zou zijn van een
eventuele samenvoeging van de twee vzw’s (Vlaamse Bridge Liga en
Bridgeboetiek).

3. Naamswijziging
Bridgeclub “Hof ter Ter Hille” wijzigt naam in “Koksijde Hof ter Hille”. Die
wijziging wordt goedgekeurd.

4. Aanpassingen aan reglement FIAD
4.1 Het ontwerp in bijlage bij de e-mail met de dagorde wordt besproken:
-

Een aantal bepalingen die betrekking hebben op de competitie 4-tallen
werden weggelaten zodat die nog op één enkele plaats voorkomen, namelijk
in het reglement zelf van de 4-tallen.

-

Enkele herhalingen in de tekst werden geschrapt zodat ze nog maar
eenmaal voorkomen.

-

De bijdrage voor de teams in nationale afdelingen werd door de BBF
verhoogd en deze verhoging werd verwerkt in de FIAD.

-

De gewijzigde bijdrage voor de clubs werd opgenomen in de tekst: € 2,50 per
geregistreerde speler met minimum € 75 en maximum € 250.

4.2 Mogelijk zal nog een kleine wijziging aangebracht moeten worden aan de
FIAD, namelijk als op niveau van de BBF beslist wordt dat de teams van
nationale rechtstreeks op de website van de BBF moeten aangemeld worden
en niet bij de VBL zoals nu nog vermeld in de FIAD. Na de beslissing van
BBF (15 april) zal de definitieve versie van de FIAD opgemaakt worden,
namelijk “FIAD 2015-2016 – versie 2”
4.3 De voorgelegde versie (FIAD 2015-2016 – versie 1punt2) wordt goedgekeurd,
inclusief de eventueel nakomende wijzigingen betreffende teams in
nationale.

5. Nieuwe versie van de verbintenis VBL-Bridgedocent.
Het ontwerp in afzonderlijke bijlage bij de e-mail met de dagorde wordt
goedgekeurd.
6. Maximale vergoedingen voor vrijwilligers
In 2015 maximum € 32,71 per dag en € 1308,38 per jaar (ongewijzigd t.o.v.
2014)

Bijlage 1: samenvatting Rekening VBL 2014

Bijlage 2: Budget VBL 2015

