Raad van Bestuur
Vergadering van woensdag 11 oktober 2017 - 22:00 uur
Aanwezige Raadsleden:
Ann Chapelle, Marleen Daenen, Herman De Wael, Robert Ketels, Bart Magerman,
Monique Mertens, Fons Van Aperen, Armand Van de Ven, Leentje Verleyen.
Verontschuldigd: Geert Magerman, Wim Van Erck

Verslag
1. Raad van Bestuur
-

Aansluitend op de Algemene Vergadering waarin een nieuw bestuur werd
verkozen, is dit de eerste vergadering van de nieuwe Raad van Bestuur.

-

De RvB vergadert in principe minimum viermaal per jaar, namelijk:
 de 2e woensdag van januari
 de 1e woensdag van april
 de 2e woensdag van juli
 de 1e woensdag van oktober

-

De volgende verkiezing van leden van de Raad van Bestuur gebeurt in de
Algemene Vergadering van 2020. Wat betreft de beurtrol en de jaartallen
van de verkiezingen wordt verwezen naar het verslag van de voorafgaande
Algemene Vergadering.

-

De Raad van Bestuur, zoals vandaag verkozen door de Algemene
Vergadering, treedt vanaf nu in werking.

-

Wat de (her)verkiezingen betreft: die werden als volgt vastgelegd:
 April 2020: Fons Van Aperen, Armand Van de Ven, Wim Van Erck
 April 2021: Monique Mertens, Marleen Daenen, Bart Magerman,
Geert Magerman
 April 2022: Leentje Verleyen, Jacques Volckaert, Robert Ketels,
Ann Chapelle

2. Dagelijks Bestuur
-

De RvB bevestigt Armand Van de Ven als voorzitter van de Raad van Bestuur
en van het Dagelijks Bestuur.
Armand Van de Ven stelt zijn team Dagelijks Bestuur voor, welk aanvaard
wordt door de RvB:








-

Armand Van de Ven, voorzitter
Nico De Roover: Bridgeboetiek
Herman De wael: externe communicatie, website
Bert Geens: jeugd
Robert Ketels: reglementen, Belgische Bridge Federattie
Yves Meyus: Financies, promotie
Martijn Verstraelen: technische zaken

Het Dagelijks Bestuur wordt aangesteld voor onbeperkte duur, maar de Raad
van Bestuur kan wijzigingen aanbrengen.

3. Competitieleider Liga-afdelingen
Leen Neels wordt bevestigd als competitieleider Liga; zij kan uitgneodigd worden
om vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bij te wonen.
4. Allerlei en Rondvraag
-

Een lijst met e-mail adressen zal bezorgd worden aan alle leden van de RvB.

-

De raadsleden krijgen een hardcopy met samenvatting van het eindverslag van
de werkgroep “Bridge to the Future”. Het volledige, zeer uitgebreide verslag van
BttF wordt per e-mail naar de raadsleden gestuurd

-

Op basis van deze documenten zal een “Beleidsplan” opgesteld worden, voor te
bereiden voor - en te bespreken tijdens de eerstvolgende vergadering van de
RvB in januari.

-

Bart Magerman: onze website zou gemoderniseerd moeten worden – kan er
geen sponsor aangetrokken worden? Armand Van de Ven: herwerken van de
website is een belangrijk punt in ons beleid.

-

Robert Ketels: Rik Joosten heeft ontslag genomen uit de Beroepscommissie
Ethiek & Discipline. Het Dagelijks Bestuur volgt dit op.

