Uittreksel uit het verslag van de bestuursvergadering van 27-5-2016
1) Het verslag van de vergadering van 15/4 wordt goedgekeurd.
2) Bespreking vrijdagtornooi: Lieven De Schepper heeft een mail gestuurd naar de
voorzitter: het vrijdagtornooi is nu teruggevallen tot drie paar en zo wil hij niet meer
verderdoen. Ook Griet en Willy hebben laten weten niet meer te komen op vrijdag als ze
niet zeker zijn dat er gespeeld wordt.
Het bestuur realiseert zich dat het één voor twaalf is, maar vindt ook niet meteen een
oplossing. Uitwijken naar een andere dag betekent het opstarten van een volledig nieuw
tornooi. Gunther zal een emotionele mail sturen naar de leden.
3) Voorlopige aanvaarding nieuwe leden: Luc de Backer
4) Kalender van Juni
– 17/6 Butlertornooi
5) Komende tornooien:
11/6 Belgian Pairs in Squeeze
6) Voorbije tornooien:
Voor de Butler van 20/5 (drie paren aanwezig, niet gespeeld) wordt beslist dat de zes
aanwezige leden zullen gequoteerd worden op hun beste zes resultaten, met een prorata als zevende resultaat.
7) De Financiën zijn gezond.
8) Lokaal:
We kregen een GASBoete van 100€ voor het buitenzetten van vuilnis in verkeerde
zakken. Die boete dateert al van november maar we kregen ze pas nu te zien. Lisette zal
deze betalen.
9) Marathon : 6/8 – Lieven De Schepper zorgt ervoor
Biertornooi : 13/8 – Prith Roy
Masters : 15/8 – Herman De Wael
10) Viertallen : zijn ingeschreven worden door Steven.
11) Het Huishoudelijk Reglement zoals het voorgelegd werd aan de Algemene
Vergadering bevatte één foutje (echtparen krijgen 10€ korting, niet 50). Dit wordt
rechtgezet en dan wordt het reglement op de website gepubliceerd.
12) Hartenjagentornooi: in augustus of september.

13) Quiz
Kwisploeg Rembrandt heeft gevraagd om haar naam te mogen veranderen in “Squiz”.
Het bestuur is akkoord. Squiz mag haar wedstrijden voort in ons lokaal blijven spelen.
14) Volgende Vergadering: 17/6.

