Notulen van woensdag 12 oktober 2016
Raad van Bestuur VBL
Aanwezig:
Raadsleden: Ann Chapelle, Herman De Wael, Bert Geens, Robert Ketels, Yves Meyus, Jef Van den
Eynde, Armand Van de Ven
Penningmeester: Nico De Roover
Districten: Jos Geens (ANT), Marleen Daenen (LIM)
BBF: voorzitter Marc De Pauw
Verslaggever: Eric Smets
Verontschuldigd:
Raadsleden: Filip De Burggrave (volmacht Armand Van de Ven), Geert Magerman
Districten: Jean Stas (OVL), Fernand Gardyn (WVL)
Afwezig:
Districten: Patrick Finaut (VBR).

1. Opvolging vorige vergaderingen
1.1. Verkiezing Raad Van Bestuur
De Raad beslist om een bijzondere Algemene Vergadering te houden in oktober 2017. Op deze
vergadering zal de verkiezing voor de nieuwe Raad van Bestuur op de agenda staan.
1.2 EBL TD course, Oostende 2018
Verdaagd.

2. Belgische Bridge Federatie:
2.1 Auditcommissie BBF
De raad neemt kennis van het mondelinge verslag van Robert Ketels betreffende de oprichting van
een werkgroep om de structuur van de BBF te onderzoeken en voorstellen te doen tot verandering.
Samenstelling van deze werkgroep: BBF Marc De Pauw LBF Eric Damseaux en Guy Lambeaux – VBL:
Yves Meyus en Robert Ketels.
2.2. Penningmeester
De raad neemt kennis van het ontslag van Nico De Roover als lid van de raad van bestuur BBF en als
penningmeester van BBF.
De raad beslist om Yves Meyus voor te dragen als lid van de raad van bestuur BBF en als
penningmeester BBF.
Marc De Pauw verlaat de vergadering

3. Financies.
De raad neemt kennis van het schriftelijk verslag van de penningmeester Nico waarbij hij de
budgetopvolging toelicht en vaststelt dat deze opvolging zeer goed overeenkomt met het door de AV
goedgekeurde budget.

4. Commissies
4.1 Jeugd:
De raad neemt kennis van het mondeling verslag van Bert Geens betreffende:
De World Bridge Games in Wroclaw, Polen;
De contacten met FISU;
De oprichting van een facebookgroep voor jeugdige bridgespelers.
De raad vraagt om te onderzoeken of er in een school in Boechout kan begonnen worden met
bridgelessen in het lager onderwijs.
De raad vraagt om met de school van een deelnemer aan de Channel Trophy contact op te nemen.

4.2 Docenten:
De raad neem kennis van het verslag van de vergadering van de docentencommissie van 24.09.2016
4.3 Wedstrijdleiders:
De raad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Commissie Wedstrijdleiders van
28.09.2016
4.4. Audit
De raad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de auditcommissie van 03.09.2016

5. Werking Raad van Bestuur.
5.1 Verslagen van vergaderingen
Het dagelijks bestuur vraagt om niet meer terug te komen op verslagen van de Raad van Bestuur die
definitief goedgekeurd zijn en gepubliceerd, en dus solidair te zijn met de genomen beslissingen.
De raad beslist volgende werkwijze met betrekking tot de inhoud en goedkeuring van verslagen in
het vervolg toe te passen:
De verslaggever stelt een ontwerp van verslag op, met een samenvatting van interventies en met de
besluiten; hij stelt ook de notulen op die enkel de besluiten omvatten. Deze documenten worden
naar iedereen gestuurd die aanwezig was in de vergadering met het verzoek om correcties en
verbeteringen te melden binnen een termijn van 1 week na ontvangst van de ontwerpen. Op basis
hiervan en in samenspraak met het dagelijks bestuur stelt de verslaggever nadien een definitieve
versie van het verslag op dat verstuurd wordt naar alle genodigden, en een definitieve versie van de
notulen die gepubliceerd worden op de website.

6. Allerlei en rondvraag
6.1 De nieuwe spelregels zullen in voege treden vanaf 1 september 2017. De CWL zal vooraf (± juni
2017) enkele kaderdagen plannen voor WLs en CTLs waarvan verplicht één moet bijgewoond worden
om erkenning te behouden.
6.2 De financiële administratie van het district Antwerpen 2009‐2016 werd in orde gebracht.
6.3 Er zal ook een kalender voor vergaderingen ontworpen worden op de website. .
Gesloten zitting.
Robert Ketels wenst niet deel te nemen aan de stemming.
De raad beslist tot volgende samenstelling van de commissies Ethiek & Discipline:


Commissie Ethiek en Discipline
Voorzitster: Griet Van der Meer
Effectief leden: Fons De Clerck, Josette Welfring, Tom Van Daele en Jan
Bongaerts
Plaatsvervangende leden : Nic Van Den Bergh, Erwin Huyghe en
Stefan Waegemans



Beroepscommissie Ethiek en Discipline
Voorzitter: Andre Leplat
Effectieve leden : Ludovic Somers, Henri Joosten, Paul Decroos en Geert Arts
Plaatsvervangende leden : Lieven De Schepper, Paul Clement en MarieChristine Moeris

