Raad van Bestuur Vlaamse Bridge Liga
Vergadering van woensdag 21 oktober 2015 - 19:00 uur
Huis van de Sport

Aanwezig:
Ann Chapelle, Filip De Burggrave, Herman De Wael, Bert Geens, Robert Ketels,
Yves Meyus, Jef Van den Eynde, Armand Van de Ven.
Verslaggever: Eric Smets
Verontschuldigd: Nico De Roover, Geert Magerman

Verslag
1.

Woord van de voorzitter Armand Van de Ven
1.1

Opvolging beslissingen vorige vergaderingen

- Thierry Mullens heeft gemeld dat hij zich terugtrekt als voorzitter van de
Tornooicommissie. De taak van voorzitter wordt interim opgenomen door Yves
Meyus die een definitieve kandidaat-voorzitter zal zoeken en de samenstelling
van de commissie zal vastleggen.
- Commissie Wedstrijdleiders: de aanvulling van de Alerteerprocedure
betreffende alerteren achter schermen werd uitgevoerd.
- Commissie Wedstrijdleiders: in navolging van de workshops alerteren in het
district Dender-Waasland en in Sandeman, zal contact genomen worden met
de 6 andere districten om een gelijkaardige workshop aan te bieden.
1.2 Personeel: Guy Piccart gaat met pensioen vanaf 01/11/2015, maar hij blijft
verder de competitie behandelen met een onkostenvergoeding als vrijwilliger.

2.

Evolutie Ledenbestand
2.1 Op datum van 21/10/2015 zijn er 5.064 leden aangemeld, dat is 134 meer
dan op zelfde datum een jaar voordien.
2.2 Nieuwe clubs:
o Limburg: Beau Bridge (3650 Dilsen-Stokkem), Genkt Denkt (Genk)
Vriendenkring (Kessenich)
o Oost-Vlaanderen: C.R.A.L. (Gent)
o West-Vlaanderen: Dulcinea Bredene

3.

Seminaries met de clubs: Armand Van de Ven
3.1 Nog 1 seminarie te gaan op 8 november 2015 in Vlaams-Brabant.
3.2 Armand stelt een inventaris op van opmerkingen en suggesties.
3.3 De seminaries worden over het algemeen zeer positief onthaald en er is een
sfeer van actief meewerken met de VBL.
3.4 heeft de VBL een verzekering om aansprakelijkheid te dekken? Herman De
Wael zal dit overleggen met onze verzekeringsagent Frans Jeunen.

4.

Financies: penningmeester Nico De Roover – budget opvolging
4.1 Budget 2016. In bijlage de inkomsten en de uitgaven. Dit budget wordt door
de vergadering goedgekeurd.
4.2 Opvolging budget 2015: bij de opvolging is vertraging opgetreden; het zal
kortelings aan de bestuursleden bezorgd worden.
4.3 Omdat de index weinig stijgt zullen conform de FIAD de verschillende
bijdragen vermoedelijk niet stijgen in 2016.
4.4 Onderzocht wordt of de bijdrage voor teams in Liga 3 kan verminderd worden.

5.

Belgische Bridge Federatie: Robert Ketels
5.1

Cassatiecommissie: Christophe Van den Hove; Commissie Internationale
Competities: Geert Magerman.

5.2

Herman De wael zal Claude Renard opvolgen als voorzitter van de Commissie
Nationale Competities.

5.3

Masterpoints: er wordt gewerkt aan de software; waarde van de punten:
1 expertpunt (nationale kampioenschappen) = 100 masterpoints (liga
kampioenschappen) = 10.000 clubpoints (clubtornooien).

5.4

Aan de commissies werd opdracht gegeven om alle leden uit te nodigen voor
elke vergadering.

5.5

De rekeningen werden goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad.

5.6

Voor de selectiewedstrijden 2016 van de nationale ploeg hebben zich
10 paren ingeschreven.

5.7

Sam Bahbout en Rovert Komiakow werden gehuldigd voor het behalen van
de zilveren medaille in de universitaire kampioenschappen in Polen.

5.8

Speelkaarten met chip: Herman De Wael volgt dit project op bij Cartamundi.

5.9

Inwendig reglement Disciplinaire Commissie: Franstalige ontwerptekst
bestaat reeds, er wordt gewerkt aan de vertaling. Zodra deze klaar is zal die
aan de bestuursleden voorgelegd worden ter beoordeling.

5.10 Het Europees kampioenschap 2018 in Oostende is in volle voorbereiding
o.l.v. Marc De Pauw en Bart Magerman.
5.11 Voor de EBL TD course in Praag (februari 2016) zijn er 5 Belgische TDs
ingeschreven. Van VBL: Tom Cornelis, Martijn Verstraelen, Dirk Logghe en
Robert Ketels, van LBF: Amélie Gobbe.

6.

7.

8.

Competitie: Yves Meyus competitieleider
6.1

Tot hiertoe zijn er weinig problemen in competitie afdelingen liga.

6.2

Onderzocht wordt nog hoe het verwerken van de wedstrijdbladen het meest
efficiënt kan gebeuren.

6.3

Vlak voor het begin van de competitie waren er nog 2 forfaits: een team van
Pieterman in Liga 3 en een team van Brechtse in Liga 1. Gezien de
omstandigheden werd voor dat laatste team een bijzondere regeling
getroffen wat betreft inschrijvingsrecht en boete.

6.4

Een week geleden waren er serverproblemen bij de firma die onze software
levert met als gevolg dat allerlei tools van de competitie niet gebruikt
konden worden. Dat is intussen opgelost.

6.5

Het reglement viertallen van liga zal door de Tornooicommissie grondig
onder handen genomen worden.

Jeugd: Bert Geens
7.1

Europees kampioenschap jeugd, Kroatië augustus 2015: er was geen
Belgisch team ingeschreven; in de paren haalden Sam Bahbout en Robert
Khomiakov geen goed resultaat.

7.2

Daarentegen: de resultaten in Warschau (Universitaire kampioenschappen)
waren zeer goed: zilveren medaille voor Sam Bahbout en Robert Khomiakov
en mooie 5e plaats voor Dennis Dewit en Jens Van Overmeire.

7.3

In oktober-november wordt om de 2 jaar in Parijs een jeugdtornooi
georganiseerd; het Belgische team zal bestaan uit een paar van LBF en een
paar van VBL (Sam Bahbout en Dennis Dewit).

7.4

De Channel Trophy wordt gespeeld in Utrecht, het weekend voor kerstmis.

7.5

Er worden trainingen georganiseerd voor de jeugd; laatst (18 oktober) in
BCOB waaraan 8 (meestal Franstalige) jeugdspelers deelnamen, 1 november
opnieuw in BCOB en 22 november in Pieterman.

7.6

Het Belgisch kampioenschap jeugd werd omwille van examenperiodes
verplaatst van november 2015 naar februari 2016. Pieterman blijft
behouden omwille van de centrale ligging in België. In september zal ook
overwogen worden om een jeugdkampioenschap IMP te organiseren in
Riviera. Er wordt nog overlegd welke leeftijdslimieten zullen gelden voor de
categorieën.

7.7

Het behalen van de zilveren medaille in de universitaire kampioenschappen
zal gehuldigd worden in de algemene vergadering van de VBL.

Nieuwe Speelkaarten: Yves Meyus
8.1

De nieuwe symmetrische speelkaarten zijn geleverd en wij zijn er in
geslaagd om ze te gebruiken tijdens de ontmoeting VBL-LBF op 19/09.

8.2

Er werden een kleine 26.000 spellen geleverd; hiervan werden ongeveer
10.000 gratis aan de clubs geleverd.

9.

8.3

Op het secretariaat worden de speelkaarten in de zowat 3.000 boards voor
dupliceren vervangen door de nieuwe kaarten om te gebruiken in het
nieuwe dupliceertoestel; de oude kaarten met barcode Jannersten worden
verkocht aan € 0,20 per spel.

8.4

Met LBF dient nog overeengekomen te worden hoeveel van de nieuwe
speelkaarten zij aankopen. In de overeenkomst zal bepaald worden dat zij
verkopen aan dezelfde prijs als de Bridgeboetiek (€ 1,21 BTW incl).

8.5

Als een club in grote oplage aankoopt, dan kan deze prijs van € 1,21 nog
zakken naar de prijs die Cartamundi vraagt voor grote oplagen.

8.6

De nieuwe speelkaarten zijn in België exclusief bestemd voor de VBL;
niemand anders in België kan deze kaarten aankopen bij Cartamundi.

8.7

Later zal aan de clubs een aanbod gedaan worden om via de VBL bij
Cartamundi gepersonaliseerde kaarten te laten drukken, dus met op de
rugzijde bv. het logo van de club i.p.v. de BBF.

8.8

Om onze zeer oude toestellen te vervangen werden ook twee nieuwe
dupliceertoestellen aangekocht: het Australische type, waarvan één toestel
standalone is (m.a.w. functioneert volledig zelfstandig zonder aangesloten te
worden op een computer).

8.9

Messerbridge werd zo omgebouwd dat de kaartverdeling van gedupliceerde
giften kan opgeroepen worden op de display van de bridgemates (na het
spelen van de gift uiteraard).

Allerlei en Rondvraag
9.1

De English Bridge Union heeft haar proces tegen de staat verloren;
daardoor wordt bridge in Engeland niet erkend als sport.

9.2

Er is intens overleg met de Nederlandse Bridge Bond, o.m. met voorzitter
Koos De Vrieze. Ook met Alpha Bridge zal overlegd worden. Vastgesteld
wordt dat de Boekenshop van de NBB dezelfde verkoopprijzen hanteert als
onze Bridgeboetiek maar een korting geeft van 10% aan leden, terwijl onze
boetiek 25% extra aanrekent aan niet-leden.

9.3

Jef Van den Eynde: het district Kempen wacht nog op zijn subsidie. Beloofd
wordt om dit onmiddellijk in orde te brengen.

9.4

Bert Geens stelt voor om een soort propaganda speelkaarten te laten
ontwikkelen, met op de rugzijde verwijzing naar websites waar je
kaartspelletjes kan spelen (niet noodzakelijk bridge) om hiermee de jeugd
terug aan het kaarten te krijgen. Gedacht wordt aan een oplage van 20.000,
mogelijk te financieren met inbreng van een sponsor. Deze kaarten zouden
dan kunnen verspreid worden onder middelbare scholieren. Verschillende
doelgroepen worden in de vergadering vermeld, zoals eerste en laatste
middelbare en 2e graad.

9.5

Bert vermeldt ook een spelletje dat hij “Hongaars Hartenjagen” noemt:
eenvoudig en plezierig om kinderen op een prettige manier te leren kaarten.

9.6

Er zou meer publiciteit naar buiten moeten gemaakt worden. Via de website
kan gezocht worden naar personen met enige ervaring op dit gebied, en die
in een propagandacommissie zouden willen stappen. Daarvoor zou dan ook
een budget moeten voorzien worden.

9.7

FIAD: de clubbijdrage per seizoen (€ 2,50 per geregistreerde speler) wordt
berekend op het aantal spelers van de club op 30 juni van het
voorafgaande seizoen, zoals vermeld in het verslag van de algemene
vergadering van 8 april 2015; deze verduidelijking zal vermeld worden op de
website en opgenomen worden in de FIAD.

9.8

Bijdragen voor teams en clubs, en de facturatie ervan: Filip De Burggrave
en Robert Ketels zullen een voorstel uitwerken tegen volgende vergadering
van de RvB.

9.9

Voorgesteld wordt om een rubriek “arbitrage” te publiceren in Bridgekontakt
en op de website. Er wordt hiervoor contact genomen met de Commissie
Wedstrijdleiders.

9.10 In de Commissie Nationale Competities circuleren enkele voorstellen om de
Beker van België te hervormen.

Volgende vergadering: woensdag 13 januari 2016.
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Bijlage 1:

Budget 2016 – inkomsten en uitgaven

