
Vergadering BCI (per Zoom): 27 en 28 september 2021 

Muriel Hannart, international president, opent de vergadering op 27 september om 8 uur met een 
speciaal welkom aan Valentino Thomaides, vicepresident van de club op Cyprus, aanwezig na het 
overlijden van de president van haar club. Vandaag doen in totaal veertien Federaties mee: 
Oostenrijk, Georgië en Griekenland zijn niet vertegenwoordigd. Notulen BCI Zoom vergadering op 22 
en 23 oktober 2020 goedgekeurd, evenals de rapportages van de international president en beide 
vice-presidenten. Ook de jaarrekening 2020 van de IALC, het verslag m.b.t. het Carlin legaat en de 
interne audit: geen aanleiding tot discussie en goedgekeurd. Monique Gächter heeft informatie 
gevraagd aan een onafhankelijke beleggingsadviseur: deel liquiditeiten moet worden belegd in 
fondsen.  

Bretagne Emeraude is de naam van een nieuwe club in Frankrijk, de derde club in Bretagne. Deze 
club is opgericht in een gebied met veel tweede huizen. De statuten bieden ruimte voor een tweede, 
toegevoegd lidmaatschap, naast lidmaatschap van een andere club. Het betreffende lid betaalt 
tweemaal contributie, maar er wordt slechts één maal afdracht betaald aan de IALC.  

Club Rhzev (Rusland) en club Moskou: helaas geen contact meer mogelijk, statuten in eigen land niet 
geregistreerd. 

Met het oog op verjonging en PR gesproken over een IALC film, duur 4-5 minuten : verschillende 
offertes gevraagd, en ook veel foto’s op website kunnen worden gebruikt. Zwitserland en Frankrijk 
hebben flyers, waarvan voorbeelden worden getoond: flyers kunnen helpen om bekendheid te geven 
aan de Federatie en om verschillende clubs onder de aandacht te brengen. Iedere Franse club is 
gevraagd een PR functionaris aan te wijzen. Verschillende federaties vertellen over hun 
verjongingsinitiatieven. Clubs in Portugal, Brisbane en Rabat houden lezingen en activiteiten                
’s avonds en in weekend om werkende en jongere leden aan te trekken 

Nog niet alle Federatie jaarverslagen en nog niet alle bijdrages International Bulletin ontvangen. 
Nieuw wachtwoord IALC website: met ingang van 1 oktober 2021 

Vergadering 28 september 2021: aanvang 7.30 uur. President club Tblisi, Georgië vandaag aanwezig. 
Griekenland en Oostenrijk opnieuw afwezig. 

 Congres Rabat, Marokko: 24 – 26 mei 2022; inclusief pre- en posttour: 22-29 mei. Nadere info volgt. 

 Culturele dagen 2023: Athene, Griekenland.  

Versie 20 nieuwe statuten en Regulations besproken. Versie 21 wordt alleen aan BCI leden voor 
commentaar toegestuurd. Daarna ter bespreking tijdens Congres in mei 2022.  

Conclusie na twee dagen digitale Zoom BCI : niet eenvoudig per Zoom en in drie talen, met daarbij 
figuranten op achtergrond die afleiden.  

Bettine Polak, 4 oktober 2021 


