NOTULEN van woensdag 13 juli 2016
Raad van Bestuur VBL
Aanwezig:
Raadsleden: Ann Chapelle, Herman De Wael, Bert Geens, Robert Ketels, Geert Magerman, Yves Meyus,
Armand Van de Ven
Penningmeester: Nico De Roover
Districten: Luc Bex (LIM), Marleen Daenen (LIM)
Verslaggever: Eric Smets
Verontschuldigd:
Raadsleden: Filip De Burggrave, Jef Van den Eynde ( volmacht aan Armand Van de Ven)
Districten: Jos Geens (ANT), Jean Stas (OVL), Patrick Finaut (VBR), Fernand Gardyn (WVL)
1.1. Viertallencompetitie:
De raad neemt kennis van melding van de competitieleider dat de reeksindeling van de liga‐afdelingen definitief
is en op de website gepubliceerd werd. De opmaak van de kalender kan maar gebeuren als de nummering van
de teams in de nationale afdelingen is doorgevoerd. Dit wordt kortelings verwacht.
1.2. Belgische Bridge Federatie:
De raad neemt kennis van het mondeling verslag van Robert Ketels betreffende volgende beslissingen van het
bureau van de BBF:
‐ er zich geen problemen hebben voorgedaan tijdens het EK in Boedapest waar het open team en goed
resultaat behaald heeft
‐ De kalender competitie en kampioenschappen BBF is definitief, gelijkaardige kampioenschappen in VBL en
LBF zullen niet op dezelfde dag gespeeld worden. Dit wordt ervaren als een probleem
‐ Voor de World Bridge Games (Wroclaw 3‐17 september) 2016 zijn er mogelijk twee teams. Er is een beperkt
bedrag beschikbaar.
‐ De raad beslist om aan de voorzitter van de jeugdcommissie de vraag te stellen betreffende de mogelijkheid
om via het budget jeugd een bijdrage te geven aan de jeugdspelers in de nationale selectie voor de World
Bridge Games.
1.3. Reglement en Commissies Ethiek & Discipline:
De raad neemt kennis van het mondeling verslag van Robert Ketels betreffende het Reglement en Commissies
Ethiek & Discipline . De raad van bestuur van de VBL heeft het reglement al definitief goedgekeurd. Op
goedkeuring van de LBF moet nog gewacht worden; moest de LBF dit niet doen, dan zou op een “plan B” kunnen
teruggevallen worden, namelijk enkel invoering in VBL.
Herman De Wael aanvaardt om een over dit reglement een verklarende tekst voor Bridgekontakt van
september 2016 op te maken.

2. Evolutie ledenbestand
De raad neemt kennis van het verslag van het secretariaat betreffende het aantal geregistreerde spelers van de
voorbije drie jaren:
‐ Aantal geregistreerde spelers op 30 juni 2014 = 5.489
‐ Aantal geregistreerde spelers op 30 juni 2015 = 5.453
‐ Aantal geregistreerde spelers op 30 juni 2016 = 5.507
De raad beslist om volgende ledenaantallen per district goed te keuren en de werkingssubsidies van de distric‐
ten als volgt vast te stellen:
district
Antwerpen:
Dender‐Waasland:
Kempen:
Limburg:

leden
1485
441
525
567

subsidie
1856,25€
551,25€
656,25€
708,75€

district
Oost‐Vlaanderen:
Vlaams Brabant:
West‐Vlaanderen:
totaal:

1

leden
471
990
934
5413

subsidie
588,75€
1237,50€
1167,50€
6766,25€

Deze subsidies zullen vanaf midden januari 2017 uitbetaald worden.
De raad neemt kennis van de lijst van het aantal leden per club op 30 juni 2016 door het secretariaat.
De raad beslist om de clubbijdragen voor het seizoen 2016‐2017 aan de hand van deze lijst als volgt goed te
keuren:
Geert Magerman vraagt of er kan nagegaan worden waarom sommige clubs zulke grote terugval aan leden
kennen.
3. Financies:
De raad neemt kennis van het mondeling verslag van de penningmeester betreffende de financiële toestand.
- In de eerste helft van 2016 zijn er zoals gebruikelijk zo goed als geen inkomsten geweest terwijl de uitgaven
in overeenstemming zijn met het goedgekeurde budget.
‐ De penningmeester stelt dat de districten een jaarverslag zouden moeten geven om hun subsidies te kun‐
nen verantwoorden;.
De raad beslist om dit principe goed te keuren en geeft opdracht aan het dagelijks bestuur om dit principe op te
nemen in het huishoudelijk reglement en de districtbesturen hiervan in kennis te stellen.
4. Propaganda‐actie:
De raad neemt kennis van het verslag van de vergadering met de districten van 29 juni 2016.
De raad beslist om een commissie bestaande uit voorzitters of bestuursleden van de grootste Vlaamse
bridgeclubs een onderzoek te laten uitvoeren naar de (toekomstige) werking en structuur van de VBL.
5. Bridgereis 2017 naar Zwitserland met Christelijke Mutualiteit
De raad neemt kennis van de vraag van de CM om medewerking te verlenen aan de organisatie van een
bridgereis naar een eigen hotel in Sankt Moritz. Tijdens deze reis zal ook bridge‐initiatie gegeven kunnen
worden. De CM zal hiervoor bij haar leden de nodige propaganda voeren en daardoor een zeer groot publiek
bereiken. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen door de VBL meerdere begeleiders, en instructeurs
aangeduid worden die gratis meereizen.
De raad beslist om akkoord te gaan met het voorstel van de CM en hiervoor het volgende te leveren:
‐
Publiciteit naar leden en clubs
‐
Alle benodigde bridgematerialen
‐
Bridgebegeleiders
6. Allerlei
De internationale cursus voor Wedstrijdleiders van de EBL zal in januari-februari 2018 doorgaan in Vlaanderen. Er wordt nog naar een geschikt lokaal gezocht; Geert Magerman en Herman De Wael zullen naar
mogelijkheden uitkijken zoals in Oostende (o.a. hotel Astrid en Vayamundo-Ravelingen).
Geert Magerman: het dagelijks bestuur (met terugkoppeling aan RVB) zou de opmerkingen van algemene
vergadering moeten analyseren en desgevallend een actieplan op maken
‐ Bert Geens (Jeugdcommissie) woonde in Nederland een kaderdag jeugd bij, georganiseerd door de NBB,
waar een groot aantal ideeën besproken werden. Er bleek o.m. dat lager onderwijs nog wel bereikbaar was,
maar middelbaar onderwijs moeilijker; de jeugdbegeleiders moeten zorgen voor overgang van jeugd naar
clubs. Zelf heeft hij een kennismaking bridge gegeven aan een groepje 17‐jarigen (14 aanwezigen).
‐ Marleen Daenen: we moeten er in slagen om een veel positiever beeld van bridge te verspreiden.
‐ Robert Ketels: LBF denkt aan een nieuw opzet voor de jaarlijkse ontmoeting VBL ‐ LBF, namelijk niet meer
voor topspelers, wel voor de vrijwilligers als dank voor hun bijdrage aan de werking van de liga’s. federatie.
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