Vergadering VBL – district Limburg – 24.2.2019

AANWEZIG :
Acol : Raymond Quetin
Alken BC: Henri Vanstraelen
Beau Bridge club: Leentje Daenen
Bilzen Bridge club :
Bree Bridge club : Luigi Battain en Guy Agten
De Eburoon : Cecile Puttenaers
De Teuten : Henri Loomans
Genk BC: Leentje Daenen
Genkt en Denkt BC: Josiane Schalenbourg en Hubert Willems
Haspengouw: Piet Creemers en Henri Vanstraelen
Holle Griet:
Lanaken BC:
MBCL : verontschuldigd
Molenheide BC :
Oeterse BC : Alida Segers en Mathilde Boutsen
P.Eu.T.-P.e.U.T. : Marc Van Hoof
Vriendenkring Kessenich :Jo Snijkers
Westhoek : Sylvain Maes
West-Limburg : Luc Bex
Ann Chapelle
Armand Van de Ven
Leen Neels
Verontschuldigd : Herman De wael
WELKOM DOOR ARMAND VAN DE VEN
BTW REGELING
BTW kantoren reageren op verschillende wijzen op aanvraag nummer en vrijstelling. Het
is ook voor hen nieuwe materie. Maar uiteindelijk lijkt het toch voor alle clubs in orde te
komen.
BTW-nummer graag melden aan info@vbl.be
GDPR
De clubs hebben de nodige instructies ontvangen. Hopelijk hebben zij zich in orde
gebracht met de privacy-regelgeving.

ALGEMENE VERGADERING VBL 17 APRIL
Tijdens deze vergadering zal een voorbeeld getoond worden van de clubwebsites
waarvoor elke club plaats ter beschikking krijgt op de website VBL.
De templates hiervoor zijn in de maak.
BESTUUR DISTRICT LIMBURG
Buiten het organiseren van de klassieke tornooien door Marc Van Hoof (niet-lid van het
bestuur) , gebeurde er de laatste jaren niet veel.
Bedoeling van deze vergadering is om in de verschillende clubs mensen te kunnen
motiveren om een heropstart van het districtsbestuur, met vernieuwde energie,
mogelijk te maken.
Aan de hand van het document van de commissie, zou het bestuur uit minstens 5
mensen moeten bestaan.
Overeengekomen werd het volgende :
De verschillende clubs zoeken bij hun leden naar mensen die hieraan actief willen
meewerken.
Deze mensen worden gemeld aan Marleen Daenen : leentjebridge@telenet.be en aan
Ann Chapelle: ann.chapelle@telenet.be die deze heropstart zal begeleiden vanuit het
VBL-bestuur.
Deze mensen zullen een ontmoeting hebben op zondag 7 april, 10.00 u; plaats nog mee
te delen door Luc Bex.
Hieruit zou een bestuur moeten gevormd worden, dat bekrachtigd kan worden in de
Algemene Ledenvergadering in de loop van de maand juni.
Marc Van Hoof en Leentje Daenen stellen zich alvast kandidaat voor het nieuwe bestuur.

Gedaan te Lommel, op 24 februari 2019,
Leen Neels

