Raad van Bestuur Vlaamse Bridge Liga
Vergadering van woensdag 7 april 2016 - 19:30 uur
Huis van de Sport - Zaal ! gelijkvloers naast de cafetaria

Aanwezig:
Ann Chapelle, Bert Geens, Robert Ketels, Yves Meyus, Jef Van den Eynde, Herman
De Wael, Armand Van de Ven, Nico De Roover
Verontschuldigd:
Filip De Burggrave (volmacht aan Armand Van de Ven)
Geert Magerman (beperkte volmacht aan Ann Chapelle)
Marc De Pauw (voorzitter BBF)
Uitgenodigde districten: geen reacties.
1. Verslag van vorige vergadering.
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd na de aanpassingen die per
email gevraagd werden door Geert Magerman. (verslag in bijlage)
2. Voorbereiding algemene vergadering van de VBL op 13 april 2016
A. Het drievoudige budget werd door de leden besproken en dit zal aan de algemene
vergadering voorgesteld worden met een duidelijke aanpassing van de verschillen
tussen de budgetten en de bedoeling hiervan. (voorstel in bijlage)
B. De balans en het jaarrapport zijn juist voor aanvang van de vergadering door de
accountant per email ter beschikking gesteld. Deze zullen in de volgende vergadering
besproken worden. (zie beide in bijlage)
C. Aanpak van de publiciteitscampagne:
Hiervoor zal een duidelijk plan noodzakelijk zijn naar de leden van de algemene
vergadering toe. Volgende aspecten worden hier reeds voorgesteld:
- Opmaken van een lijst met persmensen om nationaal een regionale voorstelling
te kunnen maken
- Opmaak van brochures
- Aanpassen van de website naar buitenstaanders toe
- Opendeurdagen in alle regio’s
- Enz.
Deze campagne kan enkel maar slagen met de medewerking iedereen.
3. Reglement Ethiek en Discipline van de BBF: Robert geeft een laatste stand van zaken.
Op de Algemene vergadering zal hierover een zeer korte mededeling gedaan worden.
4. Voorbereiding van de algemene vergadering van de BBF.
A. Vertegenwoordigers van de VBL op deze AV. Deze vergadering gaat door op
maandag 11 april om 19u30 te Charleroi. Gevraagd wordt aan de genodigden die niet
aanwezig kunnen zijn op deze vergadering om een volmacht te geven aan de andere
vertegenwoordigers.

B. Functies in de BBF:
- Thierry Mullens wordt door de RVB aanvaard als voorzitter van de nationale CNC.
Deze kandidatuur zal op de AV voorgedragen worden.
- De functie van competitieleider BBF is vacant geworden en hiervoor zijn twee
kandidaten (beide lid van de RVB). Het is betreurenswaardig dat hiervoor een
stemming moest gehouden worden. De stemming gaf volgende resultaat:
Ann Capelle:
4 stemmen
Robert Ketels:
4 stemmen
1 onthouding.
Dit gaf als gevolg dat volgens de statuten (artikel 10) de voorzitter de knoop
moest doorhakken. Gezien de zeer moeilijke materie besliste deze om (na
verdere consultaties) zijn beslissing voor vrijdag 9 april 18u aan iedereen mee te
delen.
5. Allerlei:
Bert Geens geeft uitleg over de stand van zaken betreffende de internationale kampioenschappen voor de jeugd
Armand Van de Ven
Voorzitter

Ingevolge artikel 10 van de statuten van de VBL van 7 november 2012 is bij staking
van stemmen het volgende van toepassing:
"De beslissingen van de Raad van Bestuur worden aangenomen bij meerderheid van stemmen
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een aanwezige bestuurder mag
slechts drager zijn van één enkele volmacht.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem
vervangt doorslaggevend. ... "

Zoals beloofd tijdens de vergadering geef ik mijn beslissing voor vrijdag 8 april 18.00
uur.
Zoals reeds gesteld tijdens de vergadering is er bij een verkiezing een winnaar en
een verliezer. Kiezen voor beide is geen mogelijkheid.
Na alle consultaties die gisteren en vandaag nog gedaan zijn moet ik constateren dat
de kandidaat die op de meeste steun kan rekenen en die daarom ook mijn voorkeur
krijgt de heer Robert Ketels is.
Vermits deze keuze enkel de functie van competitieleider BBF bevat hoop ik dat het
verdere werk voor de competitie en kampioenschappen in de BBF (zijnde het
secretariaat) op dezelfde basis als nu kan blijven gebeuren.
Gedaan te Herentals op vrijdag 8 april2016
Met de meeste hoogachting
Armand Van de Ven
Voorzitter VBL

.

