Aan alle geregistreerde spelers
van de
Vlaamse Bridge Liga
Betreft: bestuursverkiezing
Beste,
In de bijzondere algemene vergadering van 11 oktober 2017 zal overgegaan worden tot de
verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur. Deze raad bestaat uit 11 bestuurders.
Iedereen die op datum van deze vergadering geregistreerd is als speler van de VBL, kan zich
kandidaat stellen.
De verkiezing gebeurt door de stemgerechtigde leden van de VBL, dat zijn alle clubs die in regel
zijn met hun aansluiting.
De Raad van Bestuur vergadert minstens viermaal per jaar, namelijk (in principe):
- de 2e woensdag van januari
- de 1e woensdag van april
- de 2e woensdag van juli
- de 2e woensdag van oktober.
Als u zich kandidaat wilt stellen, dan graag het volgende:
Stuur uw kandidatuur vóór 11 oktober 2017 per e-mail naar eric@vbl.be
Voeg bij uw kandidatuur een document waarin u kort samenvat wat uw doelstellingen zullen zijn
als Bestuurder.
Op volgende pagina vindt u een uittreksel uit het huishoudelijk reglement met opsomming van
de bevoegdheden van de Raad van Bestuur.
Met vriendelijke groeten,
Armand Van de Ven, Voorzitter

Hoofdstuk 3. De Raad van Bestuur
§1. De bevoegdheden
Heeft de algemene leiding van de vereniging, vertegenwoordigt de vereniging en kan alle
daden van bestuur stellen die niet door de wet aan de AV zijn toevertrouwd.
De RVB is bevoegd, conform aan artikel 8 van de statuten, voor alle materies behalve voor welke
wettelijk aan de AV zijn voorbehouden, of die via dit huishoudelijk reglement of het nationale
reglement ethiek en discipline, aan de AV of andere organen worden toegekend. De RVB kan
ten alle tijde zijn bevoegdheden voor bepaalde of onbepaalde tijd delegeren. Meer bepaald en
niet exclusief is de RVB bevoegd voor:
a) Het bekrachtigen van het beleidsnota en meerjarenplanning opgesteld door het dagelijks
bestuur
b) Het opmaken van het begrotingsvoorstel, inclusief de budgetten voor de commissies, op
voorstel van het dagelijks bestuur
c) Het vastleggen van alle bijdragen, zoals die van geregistreerde spelers, teams, clubs en
kampioenschappen; opstellen van het reglement FIAD
d) Het toezicht op het financieel beleid van de commissies;
e) Het bepalen van de zetel der vereniging, binnen de beperkingen opgelegd door de wet en
de statuten.
f) Het beheer van het VBL-secretariaat, aanwerving en ontslag van personeel en het voeren
van de loononderhandelingen.
g) Het aanduiden van externe vertegenwoordigers in bestuursorganen van de BBF of in elke
andere organisatie en het aanduiden van onderhandelaars of rechtsvertegenwoordigers.
h) Het afsluiten van contracten van elke aard om de werking te garanderen, zoals
huurcontracten, leningen, verzekeringspolissen, arbeidsovereenkomsten.
i) De uitbouw van de infrastructuur binnen het kader van de begroting.
j) Het inspannen van rechtsgedingen of zich verweren tegen juridische procedures.
k) Het beheer van de financiële reserves.
l) De schorsing van geregistreerde spelers voor zover deze materie niet door het
huishoudelijk reglement of het nationale reglement ethiek en discipline aan andere
organen is toevertrouwd.
m) Het oprichten van commissies en het aanstellen van de voorzitter ervan. Het aanstellen van
de
verschillende
verantwoordelijke
functies:
Competitieleider
viertallen,
Verantwoordelijke Kampioenschappen, Webmaster, Verantwoordelijke Masterpoints,
Verantwoordelijke Uitgever. Commissievoorzitters en verantwoordelijke functies worden
aangesteld voor een periode van 3 maatschappelijke jaren met aanvang op 1 juli 2008. De
RVB kiest in haar eerstvolgende vergadering een vervanger indien nodig.
n) Het aanduiden van de voorzitter en de leden van de Nederlandstalige Kamer van de
Commissie voor Ethiek en Discipline (CED) en de Beroepscommissie voor Ethiek en
Discipline (BCED) overeenkomstig de bepalingen van het nationale reglement ethiek en
discipline.
o) Het opstellen van het Huishoudelijk reglement met inbegrip van de werkingsreglementen
van de commissies en van de verantwoordelijke functies.
De RVB kan deze bevoegdheden delegeren. Dit delegatierecht kan als een vaste afspraak
worden opgenomen in bv. de reglementen van de commissies.

