
Nieuwsbrief maart 2011

Beste leden, 

Interclubkampioenschap

Het interclubkampioenschap zit er weer op 

en we hebben opnieuw een kampioen : 

     Forum 3 werd kampioen 

en stijgt naar Bevordering

     Een dikke  proficiat aan alle spelers : 

Ann, Jos, Francis, Marcel, Johnny en Laurent

Maar ook onze andere ploegen deden het goed :

- Forum 1 : Patrick, Luc, Dirk, Philippe en Philippe, Alain en Guido

      werden 6de in tweede nationale met meer dan 200 punten

- Forum 2 : Geert, Leen, Linda en Marc werden knap 4de in bevordering

- Forum 4 : Bert, Johan, Rita, Eric, Toto, François, An, Kris en Christophe

      werden zeer verdienstelijk 3de in Liga 1, net achter pechvogel   

      Westrand

- Forum 5 : De ploeg van Agnes, Francine, Maria, Jean, Edmonde, Gerda, Diane, 

      Julia, Lieve en Lucienne gingen dapper van start in Liga 2
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Website

De website werd bijgewerkt

en wordt up-to-date gehouden

Partnerfinding

Bent u een keertje zonder partner, dan proberen wij u te helpen. 

- u kan een berichtje plaatsen ad valvas in het clublokaal

- u belt naar Bert Kolsteeg ( voor partner op maandag ) of naar Toto ( op vrijdag )

- u stuurt een email naar ann.chapelle@telenet.be met de vermelding van de datum 

waarop je een partner zoekt en je tel en/of gsm nummer : ann plaatst dan een 

bericht op internet waar zoekers kunnen op reageren

U vindt deze rubriek op onze website onder de link “partner gezocht” in het 

menu clubavonden.

( vergeet ook niet te laten weten of je iemand gevonden hebt, zodat wij niet onnodig 

moeten blijven zoeken )

3



Butler
   

Enkele leden stelden ons voor om terug één keer per maand 

de  butlerformule toe te passen.  Om een idee te hebben 

wat de meerderheid van de leden hierover denkt, zouden 

wij u willen vragen om uw mening hierover te geven in een 

mailtje aan Marc Stinis ( marc.stinis@telenet.be ). 

Hoe meer mensen hun ideeën doorsturen, hoe beter het 

bestuur kan inschatten wat er leeft in de club.

Kaartverdeling

Roger  en  Erik  geven  de  kaartverdeling  van  de 

clubavonden  in  om  te  publiceren  op  de  website. 

Alles bij elkaar kruipt daar toch een klein uurtje 

werk  in.  Erik  wil  dit  verder  blijven  doen  als  er 

voldoende  interesse  voor  is  en  mensen  deze 

kaartverdeling  bekijken.  Als  niemand  ze  bekijkt, 

zou het jammer zijn voor de tijd die hij  hieraan 

besteedt. Daarom ook hierover graag jullie gedacht 

in een mailtje aan Erik ( erik.gerlo@telenet.be )   

Uitkomstkaart

Verschillende  leden  vinden  het  jammer  dat  de  uitkomstkaart 

niet op de bridgemates verschijnt. Het is wel  degelijk mogelijk 

om de BM’s zo te programmeren dat de uitkomstkaart wordt 

weergegeven.  Als  we dit doen,  moeten we er  wel  allemaal  op 

letten  dat  we  geen  minutenlange  studie  gaan  maken  van  alle 

mogelijke uitkomsten, en dan ondervinden dat we niet op tijd 

klaar geraken met spelen. 

Daarom  voeren  we  een  proefperiode  in  tot  aan  de  algemene 

vergadering.  Dan  kunnen  we  een  goeie  evaluatie  maken  van 

eventueel tijdverlies en beslissen of we de uitkomstkaart op de 

BM’s behouden. 
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Paasmaandag

Ons jaarlijks paastornooi gaat ook dit jaar door op 

paasmaandag 25 april

- 14 u : bridgedrive

- 18 u : algemene vergadering

- 19 u : aperitief en diner

Voor het diner dient u een keuze te maken uit volgende 

gerechten :  

Aperitief met proevertjes

&

Rundscarpaccio op italiaanse wijze met truffelolie

of

Scampi's met Pata Negraham

&

Zeebaars of Victoriabaars in een Noilly Pratsaus met garnalen

of

Chateaubriand in zijn jus met groentjes en gebakken aardappelen

&

Sabayon van grand marnier

of

Tiramisu met peperkoek en chocolade

Kostprijs aperitief en diner (met 1 glas rode en 1 glas witte wijn of water) :

- voor de leden (die ook naar de AV komen) : 35 €

- voor de niet-leden : 40 €

Te storten op het rekeningnummer van BCForum : BE12 068-2254054-92 
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Inschrijven kan tot 18 april via een inschrijvingslijst op één van de clubavonden of per 

mail naar Toto : lambertus.roggen@telenet.be 
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Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering zal plaats vinden op maandag 25 april om 18 u in ons clublokaal 

in de Boomgaard.

De Agendapunten zijn de volgende : 

1. Jaarverslag over het jaar 2010-2011 en mededelingen door de voorzitter of zijn  

afgevaardigde.

2. Financieel verslag over het jaar 2010-2011 door de penningmeester.

3. Verslag van de Commissaris(sen).

4. Goedkeuren van de rekeningen van het voorbije maatschappelijk jaar en kwijting 

geven aan het bestuur. 

5. Aanduiden van 2 Commissarissen voor 2011-2012.

Wie zijn kandidatuur wil stellen voor de functie van financieel commissaris voor 

het begrotingsjaar 2011-2012, kan deze schriftelijk of via email aan de secretaris 

overmaken ten laatste 3 dagen voor de Algemene Vergadering, dwz uiterlijk op 

vrijdag 22 april 2011. 

( kandidatuur te richten aan Ann Chapelle, Driesstraat 60 te 1851 Humbeek,            

  of ann.chapelle@telenet.be     ) 

6. Verkiezing nieuwe bestuur : 

-   Bert en Roger hebben nog een mandaat voor 2 jaar 

-   Ann, Jules en Marc hebben elk nog een mandaat van 1 jaar 

-   Toto was verkozen voor 1 jaar, is uittredend en niet herverkiesbaar 

-   Marcel was gecoöpteerd bestuurslid; hij stelt zich geen kandidaat meer voor 

het volgende Bestuur.

          -   Erik Gerlo was gecoöpteerd bestuurslid en stelt zich kandidaat voor het  

Bestuur

   Het Bestuur bestaat uit min 5, max 7 personen. Er zijn bijgevolg 2 plaatsen vacant.
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Wie deel wil uitmaken van het dagelijkse bestuur moet zijn kandidatuur 

schriftelijk of via email aan de secretaris overmaken ten laatste 3 dagen voor de 

Algemene Vergadering, dwz uiterlijk op vrijdag 22 april 2011.

( kandidatuur te richten aan Ann Chapelle, Driesstraat 60 te 1851 Humbeek, 

  of ann.chapelle@telenet.be     ) 

7. Goedkeuren van de begroting van het volgende maatschappelijke jaar.

8. Huldiging club- en interclubkampioenen. 

9. Evaluatie uitkomstkaart

10. Evaluatie kaartverdeling op internet

11. Varia. 

U ontvangt hiervoor binnen enkele dagen een officiële uitnodiging.

Namens het Bestuur,

Ann Chapelle

8


