Vlaamse Bridge Liga vzw
Raad van Bestuur Vlaamse Bridge Liga
Vergadering van woensdag 13 januari 2016  19:00 uur
Huis van de Sport  Zaal 7 gelijkvloers naast de cafetaria

Aanwezig:
Ann Chapelle, Filip De Burggrave (19h15), Bert Geens (19h30), Robert Ketels,
Yves Meyus, Jef Van den Eynde, Armand Van de Ven, Geert Magerman (20h10), Marc De Pauw (voorzitter BBF
tot 20h00), Geert Christiaans (i.o. District VlaamsBrabant).
Verontschuldigd:
Herman De Wael, Nico De Roover
Uitgenodigde districten:
Geen reactie: Jos Geens (ANT), Luc Bex (LIM), Jean Stas (OVL), Fernand Gardyn (WVL)

Verslag
1.

Woord van de voorzitter Armand Van de Ven (19h15  AVDV)
•

2.
•
•
•
3.
•
•

•

•
•

Korte nieuwjaarswens van de voorzitter.
Nazicht beslissingen van vorige RvB naar uitvoering (19h15  AVDV)
In juli werd gezegd in januari 2016 de districten te betalen. De penningmeester zal opdracht krijgen dit tegen
eind van de maand te betalen.
Bijdragen clubs en leden wordt besproken onder punt 4 (zie tabel ???).
Arbitrage rubriek publiceren op de website is even on hold gezet o.a. wegens de hackingsproblemen met de
website. Wordt later terug opgenomen binnen het DB.
Facturatie en berekening bijdragen clubs en teams (20h19 – RK)
Er worden enkele aanpassingen aan de FIAD besproken.
Uitleg wordt gegeven over de betalingen van clubs, teams en geregistreerde spelers. Er wordt voorgesteld de
club en team bijdragen eerder te gaan factureren. Teams aanmelden tegen 1 juni en gegevens clubbijdrage
gekend op 30 juni, dus facturatie Club bijdrage en inschrijvingsgeld teams kan gebeuren vanaf 1 juli. Tegen 15
augustus kan dan alles betaald zijn. De rest van de factuur (bijdragen geregistreerde spelers) zal dan in
september gebeuren.
Er werd reeds een goedkeuring verkregen om de bijdragen voor geregistreerde spelers te koppelen aan de
gezondheidsindex (voor volgend seizoen stijging bijdrage geregistreerde spelers enkel indien indexcijfer januari
2016 hoger is dan 102,29). Er wordt gevraagd het indexcijfer van januari 2016 te vermelden in de FIAD.
Art. 3 Betreffende de gezinskorting werd er nu duidelijk vermeld dat de voorwaarden cumulatief zijn.
Art. 6 Werd verduidelijkt omdat men eventueel de indruk had kunnen hebben dat spelers die niet
gedomicilieerd zijn in België geen lid mogen (moeten) worden van de VBL. Blijft nog het probleem van
buitenlanders die lid zijn van hun nationale bridgefederatie, om zich al dan niet verplicht aan te sluiten bij de
VBL teneinde bij een club te kunnen spelen: probleem moet eerst eens in kaart gebracht worden of het zich
wel stelt.
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•

•

Art. 9 Overbodige administratie i.v.m. de inschrijving van clubs. Het is niet nodig om steeds een club terug te
gaan melden. Club meldingen staan los van de teams. Enkel en alleen een nieuwe club of wijziging van de
bestaande gegevens dienen gemeld te worden. Teams dienen wel jaarlijks aangemeld te worden, zelfs indien er
geen wijzigingen zijn. Ann Chapelle vraagt om bij de vermelding van de inschrijving van de teams via het
webformulier voor de nationale teams naar de BBF website te verwijzen. De praktische mogelijkheid zal
nagezien worden.
De aangepaste FIAD wordt unaniem goedgekeurd!

4.
Seminaries met de clubs (20h40 – AVDV)
Samenvattend verslag van de seminaries: ANTDWLKEMLIMOVLWVL
a. Aansluiten van alle spelers
VBL zal contact nemen met zwarte clubs (bv Happy/Oudenaarde  introductie via BC Waregem). VBL zal een lijst
maken van argumenten met motivatie voor aansluiting van clubs (analogie motivatielijst leden van enkele jaren
geleden). (WVL)
Actie aansluiten alle leden door de Bridgeclubs :
De VBL zorgt voor de opleiding van docenten en scheidsrechters. Zij zorgt dat er materiaal te koop is om te bridgen. Zij
zorgt voor de promotie van het bridgespel, en voor de toepassing en eventueel soms aanpassen van de reglementen.
(vergelijk met wiezen bijvoorbeeld waar de reglementen afhankelijk zijn van de plaats waar je het speelt).
Voor elke sport is er behoefte aan een instantie die van bovenaf de sport reguleert – zo ook voor de bridgesport. (LIM)
Wat doen we met ‘zwarte clubs’?
Hun vraag is : waarom moet ik betalen voor de VBL. (Deze had een hardnekkig imago van zakkenvullers – wat
natuurlijk onzin is.) Hoe kunnen wij hun organisaties overtuigen om toch lid te worden?
Hun uitsluiten van ALLE voordelen, daar wordt aan gewerkt.
(kortingen, boekjes Bridge Beter, materiaal)
Raf en Jos trachten in ’t Antwerpse zoveel mogelijk bij hen op bezoek te gaan.
Yves, Robert en Armand willen hierbij wel mee.
Het zou goed zijn een aantal ouwe ‘BridgeBeterboekjes’ mee te nemen om te laten zien wat ze missen..(ANT)
Men adviseert de aansluiting van de bridgeclub bij de VBL. Anders kan men moeilijk spreken van een bridgeclub, maar
moet spreken over een kaartclub. De aansluitingsgelden worden nuttig gebruikt : secretariaat, lokaal, bridgeboetiek,
enz…(OVL)
Het leeuwendeel van de spelers in het district is aangesloten. Iedereen doet zijn best om alle spelers aan te sluiten.
Niemand kan echter verplicht worden, maar dan verliezen ze de voordelen: het lidmaatschap zelf en de daar bijhorende
deelname aan competities en tornooien, het Bridge Beterboekje, Messerbridge, masterpoints, …(KEM)

b. Clubs meer betrekken bij bestuur
Deze vergadering is een eerste, gewaardeerde, aanzet. Hopelijk met een concreet vervolg. Service naar VBLclubs staat
hoog in het vaandel. Er wordt een bijkomende opleiding voorzien van uitrekenaar” – opleiding Messerbridge.. (ALLE)
c. Viertallen inschrijven – competitie aantrekkelijker maken
Voor de competitie zijn er loonkosten : opstellen kalenders, 14 zaterdagen telefoon dienst, administratie (Guy). Een korte
berekening van Robert gaf aan dat een match aan elke ligaspeler 3,5 € kost (205/14*4). Algemeen kost een VBLlid 32, €
(meer dan individueel lidgeld = 30, €) (WVL)
Viertallen stimuleren: De VBL stelt voor een lokale competitie te spelen binnen het district op onderling af te spreken
datums (kan ook op een clubavond zijn), voor beginners en zonder stijgers; de spelers mogen afkomstig zijn van
verschillende clubs. Robert Ketels zal een voorstel doen vóór 1 september 2015. (DWL)
De viertallencompetitie is gratis voor ploegen die voor het eerste jaar deelnemen. Dit om mensen/clubs te laten kennis
maken met de viertallencompetitie. Vanaf het 2de jaar wordt het normale inschrijvingsgeld gevraagd. (LIM)
Recreatieve competitiemogelijkheden creëren buiten de normale competitie (4tallen wedstrijdjes tussen clubs onderling
is leerrijk en nuttig) ( bijvoorbeeld zoals nu op poten wordt gezet in DenderWaasland. d.i. een heel interessant project,
verdient navolging) (ANT)
Opmerking van Oostmalle en Gielse Squeezers i.v.m. de viertallencompetitie: ze vinden het niet goed dat twee teams van
dezelfde club in dezelfde reeks zitten. Ze zijn ook voorstander van een wijziging naar 32 giften per match. Deze
overweging werd meermaals door de Tornooicommissie gemaakt. Het blijft een afweging maken tussen de verschillende
afstanden die de teams moeten afleggen en de beperking in tijdsduur van een match. In Liga3 zijn er vaak te weinig
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viertallen binnen het eigen district om dit over alle reeksen te splitsen zonder al te grote afstanden te moeten afleggen.
De VBL wil Liga 3 vooral behouden als introductie tot de viertallenwedstrijden. Dit werd als belangrijkste argument naar
voor gebracht. (KEM)
d. Functie en werking districten
District WVl zou praktisch opgesplitst worden in 2 regio’s: LeieMandel en BruggeZee. Competities zouden dan
gesplitst kunnen worden. (cfr OostVlaanderen en Dender Waasland) (WVL)
De eigenlijke leden van de VBL zijn de clubs. Vroeger hadden de districten een meer prominente rol in de structuur van
de VBL.
Grotere tornooien worden vaak steeds op dezelfde plaats gespeeld. De VBL probeert om de organisaties centraal te laten
verlopen, maar afstanden zullen altijd een rol blijven spelen bij sommige spelers.
Daarom kunnen de districtsbesturen een tussenschakel zijn tussen de beginners en de gevorderde spelers. De beginners
moeten zin blijven hebben om te spelen, en die rol is hoofdzakelijk voor de clubs en daarna de districten: zo blijven ze
nog een beetje in bekende kring. Want zín hebben in bridge is de echte promotie van het bridgespel.
Vandaar dat de VBL ook de districten meer wil ondersteunen om dit te bewerkstelligen, zodat ze eerst wat plaatselijker
kunnen blijven spelen alvorens hun vleugels uit te moeten slaan naar andere provincies. (KEM)
e. Promotie bridge
Nationale promotie is een steun voor alle clubs. VBL heeft geen kaas van gegeten van PR en vraagt competente mensen,
die hier kunnen aan mee werken (Marc ?). Ons voorstel van een werkgroep is niet afgeketst. Momenteel verzorgen clubs
hun regionale publiciteit, met wisselend succes. Er zijn nog veel blinde vlekken in WestVlaanderen (bv regio Izegem
Meulebeke). Naar ondersteuning zou VBL een grote en belangrijke rol kunnen spelen. (WVL)
Misschien is het mogelijk dat VBL wat promotiemateriaal aankoopt /laat maken (vlaggen? Wimpels?) dat kan worden
uitgeleend aan de clubs? (LIM)
Er is te weinig publiciteit naar buiten toe.
Voorstellen om dit tegemoet te komen:
een meer sexy website om mensen van buitenaf te lokken
een standje bij de inschrijvingsdagen aan de Unief in Antwerpen? (daar wordt aan gesleuteld.)
Voorstellen aan Daniël de Roos die nu een bridgerubriek in Knack verzorgt, om heel af en toe die rubriek te gebruiken
als lokmiddel.
Doelgroepen uitbreiden? Bv. De kaartende Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Vlaanderen aanspreken?
Een standje op de Boekenbeurs?
Bedrijven aanspreken om via sponsoring (het opnieuw aanbieden van speelkaarten met hun logo achterop bijv.) dit
leuke oude idee op te rakelen? Belangrijk hierbij is een ‘hot’ partner te zoeken. (niet elitair vanwege imago)
Ook een (nog) helderder en meer in ’t oog springende berichtgeving over:  Bridge? Een staffe sport.
Les volgen? Kan dààr en dàn.
Er is een groot IMAGOprobleem. Bridge is ‘oudemannensport’ maar de mooie kanten van de sport is niet of nauwelijks
bekend bij de massa.
Bridge komt bijna nooit in het nieuws. (ANT)
Er wordt gewerkt aan een set promotiemateriaal. De clubs zullen deze set kunnen ophalen en gebruiken (ook
terugbrengen).
Men wil ook starten met een commissie propaganda om bridge bekend te maken. Moet nog ingevuld worden. (OVL)
f. Masterpoints
oké, verder doen zoals het district DWL nu bezig is. De VBL kan de puntentelling niet nationaal organiseren omdat de
Waalse bond moet willen meewerken. (DWL)
Masterpoints op zich zijn geen lokmiddel om Bridgers bij te houden.!?! Maar een klassementsysteem gebaseerd op
niveaus zou dat meer zijn (zoals nu in Frankrijk bijvoorbeeld het geval is).
Maar daarom moet eerst het Masterpointssysteem werken om dit uit te zoeken. (ANT)
Liefst doorsturen, zo is het mogelijk om een correcte evaluatie te maken voor de inschrijving bij grote tornooien (die in
reeksen gebeuren). (OVL)
Aan masterpoints zal meer belang gehecht worden (WVL)
Bij deze nog een oproep aan de clubs: stuur je uitslagen door naar de VBL, zodat de leden deze masterpoints, waar ze
recht op hebben, ook effectief krijgen. Op termijn is het de bedoeling dat tornooien ingedeeld worden – zoals nu in
Frankrijk reeds het geval is – op basis van de masterpoints. Zolang het doorgeven hiervan niet correct gebeurt, kunnen
we dat niet doen (KEM)
g. Opleidingen
DUIDELIJK PROBLEEM is het afhaken van mensen die lessen volgen, of gevolgd hebben en niet goed weten waar
naartoe.
BEDENKINGEN HIERROND:
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de lessen aanbieden op 2 niveaus:
snellere lessen voor de snelle leerders ( een 10tal?)
een langere aanloop voor de mensen die het niet zo snel opnemen.
Passageclubs organiseren zoals in Nederland gebeurt? (Ze mogen er maar 2 jaar spelen en moeten dan naar een club?)
(maar als ze niet willen zijn we even ver van huis…??)
District Antwerpen is bezig hierrond een project op poten te zetten. (een aanbod van mogelijkheden aanbieden aan de
afgestudeerde mensen om te gaan spelen in tornooitjes zodanig dat ze elke dag van de week ergens terecht kunnen. En
dit onder begeleiding)
Een heleboel clubs doen wel allerlei pogingen om dit op te lossen. (Elk op hun eigen manier)
Buiten de lessen die georganiseerd worden in de clubs zouden er extra lessen moeten gegeven worden aan mensen die
buiten die boot vallen. (mensen die uit kleinere clubs komen waar geen les wordt gegeven)
Eventueel dienen die lessen georganiseerd te worden door de VBL omdat dit dan op ‘neutraal’ terrein gebeurd en de
clubs niet het gevoel hebben dat potentiële clubleden van hen worden afgesnoept.
Sommigen geven Les in Acol, anderen in Majeurs 5.
In het starttornooi zal het tweede jaar ook Majeurs 5 mogen spelen.
Acol blijft interessant omdat het toch iets makkelijker aanleert. Het is een zeer natuurlijk systeem. Ook is er heel veel
literatuur e.d. over.
In de praktijk komen beginners na de les wel in de club terecht waar het overgrote merendeel Majeurs 5 speelt.
Aansluitend aan de Lessen Acol een introductie majeurs 5 geven?? Kan helpen. (ANT)
We trachten vanuit de VBL een aantal mensen te engageren om specifieke avonden voor beginners te organiseren,
waarin dan beginners uit alle omringende clubs mogen komen spelen.
Dit vergt veel inspanning: clubs moeten zich over hun “egoïsme” moeten stellen. Als elke club hun beginners voor zich
wil houden, is het plan al gedoemd te mislukken. Je zou dan ook “meer ervaren” spelers moeten aantrekken om de échte
beginners op te vangen en eventueel zelfs daarmee te spelen. (Zoals Essense en Riviera reeds doet!)
Opmerking van Eric: de beste spelers om dit te doen, zijn de spelers die ongeveer 2 jaar geleden de beginnerscursus
gevolgd hebben. Zij kennen de specifieke beginnersproblemen en zijn minder geneigd om moeilijke conventies te willen
uitleggen aan de beginners.
Opmerking door GoldstarCarta Mundi: een eerste stap zou kunnen zijn om beloftevolle beginners zonder partner in
verschillende clubs met elkaar in contact te brengen. (KEM)
h. Bridge beter
Het tijdschrift krijgt een positieve kritiek.
Moet zeker blijven, als er een digitale versie kan komen dan graag samen met de pappieren versie zodat de mensen
beide kunnen krijgen en niet moeten kiezen. (OVERAL).
• Mogelijke vraag tot opsplitsing district WestVlaanderen. De noodzaak hiervoor dient onderzocht te worden. Er
dient nagezien te worden of de wil er effectief is en hoe zoiets best wordt uitgewerkt. Grote vraag blijft is hier
een voldoende draagvlak voor. DB zal contact opnemen met clubs en districtsbestuur.
• Opleidingen en opvang beginners: initiatieven zullen starten in district Antwerpen en VlaamsBrabant. Het DB
zal waar nodig zoveel mogelijk deze initiatieven steunen samen met het secretariaat van de VBL.
• Website moet aangepast worden om het algemene imago van de bridge op te krikken. Hiervoor zal wel wat
budget moeten vrijgemaakt worden. Het DB zal hiervoor zien wat kan gebeuren.
• Er zouden eigenlijk grote actieopendeurdagen met veel publiciteit moeten opgestart worden. Zeker in het
kader van Oostende 2018 zou dit een ideale timing zijn. Contact met de pers moet gezocht worden en aandacht
moet besteed worden aan de sociale media. Er is dringend nood aan een PROMOTIE COMMISSIE !!! Het DB
zal proberen deze commissie tegen september op te starten. Bert en Ann zijn kandidaat om hun schouders
hieronder te zetten. Yves zal het initiatief nemen vanuit het DB.
Korte bespreking hierover:
Opleidingen en opvang beginners: initiatieven zullen starten en Antwerpen en VlaamsBrabant. Het DB zal waar nodig
zoveel mogelijk deze initiatieven steunen samen met het secretariaat van de VBL
De website moet aangepast worden om het algemene image vande bridge op te krikken. Hiervoor zal wel wat budget
moeten vrijgemaakt worden. Het DB zal hiervoor zien wat kan gebeuren.
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Er zouden eigenlijk grote actieopendeurdagen met veel publiciteit moeten opgestart worden. Zeker in het kader van
Oostende 2018 zou dit een ideale timing zijn. Contact met de pers moet gezocht worden en aandacht moet besteed
worden aan de sociale media. Er is dringend nood daan een PROMOTIE COMMISSIE !!! Het DB zal proberen deze
commissie tegen september op te starten;. Bert en Ann zijn kandidaat om hun schouders hieronder te zetten. Yves zal
het initiatief nemen vanuit het DB.
5.
•
•

6.
•
•
•

•
•

7.
•
•
•

•

8.

Financies & Budgetopvolging (21h00 – AVDV)
Er moet vooral duidelijkheid komen betreffende de budgetplanning en opvolging.
Er zijn geen effectieve budgetproblemen, doch wel enkele structurele budgettaire onduidelijkheden bij het
opstellen ervan. Bij de opvolging van deze posten worden vaak bedragen bij de verkeerde posten gezet en zelf
worden rekeningen over verschillende jaren verkeerdelijk geplaatst. Het DB zorgt voor een aangepast en
duidelijk budget in de loop van februari 2016.
Competitie (21h30 – YM)
Er zijn geen specifieke problemen geweest tijdens de competitie
Er is een zaak in beroep behandeld, het betrof een puur arbitraal geval en is zonder problemen afgehandeld.
Eerst waren er juist even veel teams als vorig jaar. Er was een keuze tussen 7 reeksen van 8 en 8 reeksen van 7.
Gelukkig werd gekozen voor 7 reeksen van 8, want er zijn nadien nog 2 forfaits gegeven (anders kreeg men 2
reeksen van 6, wat niet aanvaardbaar is). Reden van forfaits is gewoon tekort aan competitiespelers.
Boetes werden in de VBL competitie dit jaar nagenoeg allemaal vrij gescholden.
Het viertallen reglement zal in het komende jaar aangepast worden. Robert en Yves zouden deze taak op zich
nemen in samenspraak met de vernieuwde tornooicommissie. Er dient vooral een veel simpeler reglement te
worden opgesteld dat veel minder repressief is en dat de competitieleider de mogelijkheden beidt de competitie
menselijk te leiden. Er moet in een reglement niet steeds gezocht worden om alle poortjes te dichten, dit is
toch onmogelijk. Problemen kunnen ook zonder bindend reglement opgelost worden door bevoegde mensen
wanneer ze zich stellen.
Jeugd (21h40 – BG)
Channel Trophy: Team ingeschreven in de 3 reeksen!!! Zeer goede sfeer en goede prestatie van de juniors (nipt
Goud gemist). Zeer leerrijke belevenis voor de aller jongsten.
Polen:
hier
werd
een
zilveren
medaille
behaald
door
:
Sam
Bahbout
en
Robert Khomiakov
Geert Magerman: EUSA games te Zagreb juli 2016. Bridge is er voor de eerste keer bij. Belgisch universitair
team is reeds geselecteerd om aan de eindronde deel te nemen. Vraag zal gesteld worden aan de BBF om dit
team te ondersteunen. Het DB zal indien nodig VBL steun onderzoeken en met Bert Geens afstemmen.
Wroclaw: Twee jeugdparen ondersteunen om aan open paren mee te doen. DB zal nodige budgetten nazien en
Bert Geens zal mogelijke selectie op zich nemen.

Voorbereiding Algemene Vergadering (22h00 – AVDV)
Mogelijke
gevolgtrekkingen
van
deze
(verder te bespreken op de AV)

seminaries

en

verder

voorstellen:

Project 1: De samenwerking tussen de clubs, de districten en de VBL verbeteren en daar waar nodig is de richtlijnen en
de doelstellingen beter kenbaar maken aan de spelers.
Belangrijke factoren hierbij zijn:
* hoe kan de VBL de spelers motiveren om lid te worden van de grote bridgegemeenschap in Vlaanderen (wat krijgen
de geregistreerde spelers  cursisten voor hun geld)
 voor de competitiespelers is dit zeer zichtbaar (de competities)
 voor de recreanten is dit veel moeilijker na te gaan omdat er hiervoor geen standaarden zijn
* wat zijn de verwachtingen van de clubs of districten naar hen toe. En ook hier zijn er weer verschillende types van
clubs  van enkel competitieve clubs via een hele resem tussenschakeringen naar enkel clubs bestaande uit
recreatieve spelers.
Oplossingen hierbij zijn duidelijk maar oh zo moeilijk.
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Trachten de clubbesturen te overtuigen om hun leden aan te sluiten en dit in samenwerking met de districtsbesturen.
De aangesloten clubs kunnen op deze manier bereikt worden. De niet aangesloten clubs kunnen we trachten te bereiken
door de leden van die clubs die ook in geregistreerde clubs aangesloten zijn te overtuigen.
Trachten de clubs ervan te overtuigen dat er regelmatig nieuwe cursussen moeten gegeven worden om nieuwe leden
aan te werven en zeer belangrijk om deze nieuwe leden trachten te houden. Bridge is nu niet op enkele weken volledig
onder de knie te krijgen. Belangrijk hierbij is dat de clubs moeten trachten hun cursussen te laten geven door mensen
die hiervoor door de VBL zijn opgeleid. De verdere opleiding van deze beginners is nog moeilijker en kan slechts slagen
als er een goed samenwerkingsverband ontstaat tussen de clubs uit een regio (district), de VBL (via de
docentencommissie). Waarbij het nooit de bedoeling kan zijn om de beginners van elkaar af te snoepen maar als het
ware een blok te vormen tegen de niet geregistreerde clubs en zo hen trachten te overtuigen om in het project VBL te
stappen
Project 2: De buitenwereld laten zien dat er bridge gespeeld wordt op die locaties waar ze toevallig zijn.
Hiervoor trachten we al onze clubs een uniform te geven dat naar de buitenwereld een bepaalde herkenning geeft. Het
eerste deel van dit project is de aanschaf van symmetrische kaarten die enkel in bridgemiddens gebruikt worden. Deze
kaarten kunnen enkel verkregen worden door geregistreerde clubs. Dit is eveneens gelding voor het verkrijgen van een
licenties voor Messerbridge, de aankoop van bridgemates en ander materiaal.
Het tweede deel van dit project omvat de aanpassing van de website om:
* de leden meer mogelijkheden te geven
* de website zo aan te passen dat mensen die iets over bridge willen weten dit op een eenvoudiger manier zullen
vinden – niet leden of bridgers
Project 3: Het eenvoudiger maken en aanpassen van de reglementen op de verschillende niveaus.
Beginnende met de statuten, huishoudelijk reglement en zo verder naar alle bestaande reglementen

9.
•

•
•
•

10.
•
•
•
•

BBF (22h15 – RK)
Aanpassing formule Beker van België vanaf 2016!!! 16 teams over twee dagen – 8 VBL – 8 LBF. Ann Chapelle
merkt op dat de CNC een formule heeft opgemaakt die zal worden voorgelegd aan de RvB BBF. Voorlopig zijn
er geen wijzigingen aan de Finale van Beker van Vlaanderen nodig. Gewoon de 8 eerste teams plaatsen zich
i.p.v. de 4 eerste. Yves Meyus merkt op dat een finale over twee dagen voor veel deelnemers moeilijk is (niet
simpel zomaar een volledig weekend vrij te houden voor de doorsnee bridger, bijkomend is een directe knock
out nogal raar, je kan immers naar Luik moeten rijden om slechts 24 giften te spelen en toch moet je in feite
een volledig weekend vrijhouden).
Schaal Lemaitre zal niet door de VBL worden ingericht, zoals vroeger reeds werd beslist door de RvB VBL. Dit
zal worden toegelicht aan de BBF door Robert en Armand.
Er zijn grieven van Geert Magerman over de duidelijkheid van de werking van de nationale commissie
internationale selecties. Armand zal dit doorgeven aan de voorzitter van de BBF.
Yves Meyus moet zich spijtig genoeg laten verontschuldigen voor het EBL seminarie te Rome. Robert Ketels zal
de VBL vertegenwoordigen. Yves zal het secretariaat VBL deze afzegging laten regelen.
Reglement Ethiek en Discipline (19h20  RK – vervroegd, wegens aanwezigheid MDP)
Finale vorm van het reglement E&D wordt voorgelegd aan VBL – LBF – BBF.
Er is noodzaak aan dit reglement, tot op heden bestaat er niet echt iets legaal. Bijv. VBL: Beroepscommissie,
daarna beroep bij RvB, deze is niet echt onafhankelijk.
Het betreft geen overdracht van gezag naar BBF, maar is eigenlijk een schepping van een wettelijk kader waarin
tuchtprocedures dienen uitgevoerd te worden.
De leden van beide kamers worden aangesteld door beide Liga’s. Het zijn als het ware VBLcommissies maar
die werken met een gemeenschappelijk Nationaal reglement E&D – EENVORMIGHEID !
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

11.
•

•

Het reglement beantwoordt aan de internationale, nationale en regionale wetgeving hieromtrent (o.a. de
tuchtregeling in het Vlaams “Decreet tot vaststelling van het statuut van de nietprofessionele sportbeoefenaar”)
en is opgesteld volgens de algemene principes van het recht op een eerlijk proces.
Aan de hand van een werkschema worden een paar voorbeelden aangehaald van de werking.
Vraag van Ann Chapelle: wat is de juiste definitie van lid volgens dit reglement en dient dit niet verder
aangepast te worden. De definitie is zo ruim mogelijk gekozen zodat het van toepassing kan zijn op alle
mogelijke betrokkenen. Dit kan in de toekomst mogelijk nog aangepast worden eens het reglement aan het
proefdraaien is.
Marc De Pauw bedankt al de mensen die heel wat tijd in dit reglement hebben gestoken. Het is een
goedwerkende subcommissie en er is een prachtig resultaat geleverd.
Wat is de juiste definitie van Ethiek en Discipline? Er is geen specifieke lijst opgesteld, omdat het beperkend
zou werken. Er is bewust gekozen tot laten leiden door gezond verstand.
Op welk niveau mag een club zelf nog sanctioneren? Dit mag perfect op clubniveau gebeuren. Enkel als de club
of een speler het belangrijk genoeg vindt, wordt deze procedure opgestart door de Liga’s.
Moet er voor deze kamers nog een intern reglement opgemaakt worden? Ja, hierin worden dan de praktische
werkingsregels vastgelegd.
De leden van beide kamers dienen nog aangeduid te worden door beide Liga’s.
Marc De Pauw raadt aan dit reglement voor te leggen aan het BOIC & de Vlaamse Sportfederatie. Zij kunnen
nuttig advies geven en eventuele struikelblokken aanduiden.
Er wordt een principiële goedkeuring gevraagd van dit reglement en op te starten met de huidige, mogelijk nog
niet perfecte, vorm en inhoud ervan. Er zal gevraagd worden aan de AV om de beslissingen van deze kamers
als bindend advies te aanvaarden. Er wordt gestemd over deze principiële goedkeuring: Yves, Filip, Bert, Jef,
Armand en Robert stemmen “ja” – Ann stemt “nee”. De principiële goedkeuring van het huidige reglement
wordt aanvaard door de RvB VBL met 6 stemmen tegen 1.
Armand Van de Ven vermeldt dat hij zijn bevoegdheden als voorzitter VBL binnen dit reglement steeds zal
delegeren naar het Dagelijks Bestuur van de VBL.
Bespreking nodige aanpassingen aan huishoudelijk reglement: Waar nodig wordt verwezen naar reglement E&D
waarbij de autoriteit van de Nederlandstalige Kamers van de Commissie E&D en de Beroepscommissie E&D
wordt erkend. Deze wijzigingen worden pas van kracht als de AV de beslissingen van deze Kamers aanvaardt
als een bindend advies. Verder worden in het HR de termen Leraar en monitor aangepast aan de beslissingen
van 2009.
Er wordt gestemd over de goedkeuring van HR: Yves, Filip, Bert, Jef, Armand, Robert, Ann en Geert stemmen
“ja”. 1) OK voor de term docent, 2) Goedkeuring naar verwijzing naar reglement E&D na aanvaarding bindend
advies door AV.
Geert Magerman merkt op dat het van groot belang is dat de procedures in dit reglement gemakkelijk
toepasbaar moeten zijn en dat er geen morele rem mag staan om een procedure te starten. Er moet ook een
goede detectie mogelijk zijn van bepaalde ethische overtredingen, melding en vooral registratie van meldingen
moeten worden bijgehouden.
Allerlei en rondvraag (22h40)
Geert Magerman vraagt hoe het stond met het lopende programma bridge in Gemeenten in NL via Eric
Laurent. Armand en Yves hebben overleg gehad met de top van de NBB en dit programma besproken. Het is
budgettair niet haalbaar en ook qua werk kan dit niet lopen bij de VBL. Het proefproject te Mechelen is niet
gestart. Mogelijk kan de promotie commissie dit opvolgen.
NBB heeft ook de problemen van de vergrijzing in de Bridge. Er zijn zeer goede contacten gelegd met het
bondsbestuur en regelmatige contacten zullen onderhouden worden.

Opgesteld te Antwerpen op 23 maart 2016
Yves Meyus
vicevoorzitter VBL
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