Nieuwsbrief maart 2012
Beste leden,

Clubcompetitie

Om het verloop van onze clubavonden voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten
verlopen, vragen wij de volgende schikkingen na te leven.
Bridgemates:
Noord: de bridgemate geeft bij aanvang van elke ronde aan in welke richting men
speelt en welke spellen er gespeeld worden; maak hiervan gebruik door op JA te
drukken voordat u het eerste spel van een ronde gaat spelen; zo kan men tijdig
zien of de juiste spellen en de juiste spelers aan tafel zijn.
 Oost/West: schenk bij de controle vooral aandacht aan de gegevens (spelrichting
- contract - resultaat) die N heeft ingevoerd . Vaak wordt vooral gekeken naar
het behaalde percentage of naar het overzicht van de scores en wordt een
foutieve invoer niet opgemerkt.
 Noord zorgt ervoor dat de kaartverdelingen ingevoerd worden op het einde van
de eerste ronde.
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Klok
 Begin niet meer aan een gift als er minder dan 3 minuten overblijven in de ronde.
Niemand kan verplicht worden een gift te spelen buiten de toegestane tijd.
 Verspil geen tijd door het uitgebreid bespreken van biedsystemen of nakaarten
van een gift.
 Blijf niet aan tafel zitten als de periode om te wisselen aanvangt en breng
onmiddellijk de kaarten naar de centrale tafel, zodat de overige spelers de
volgende ronde tijdig kunnen aanvangen.
Bij het spelen
 Laat het bord op het midden van de tafel liggen; zo vermijdt men dat de kaarten
in een verkeerde richting worden teruggeplaatst.
 Roep een arbiter (of de wedstrijdleider indien er geen arbiter aanwezig is) bij
elke onregelmatigheid: verkeerde uitleg, ongeoorloofde informatie, onjuist aantal
kaarten, het spelen van een verkeerd bord, het bieden voor de beurt, terugnemen
van gespeelde kaart, verzaken, het spelen voor de beurt, ...
Na de laatste ronde:
 Sluit de bidding-boxen.
 Plaats de kaarten van de noordspeler omgekeerd (met de beeldzijde naar boven)
in het bord terug; zo is het duidelijk dat de kaarten in een volgend tornooi nog
moeten gedeeld worden.
 Breng de borden en loopkaarten naar de centrale tafel. Bidding-boxen,
tafelnummer en mat blijven op de speeltafel.
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Interclubcompetitie
In februari eindigde het interclubseizoen.
Onze 4 ploegen brachten het er niet slecht van af :
Forum 1 : stond lange tijd aan de leiding,
maar werd op de valreep geklopt
en werd uiteindelijk 4de in Nat 2
Forum 2 : werd 4de in Liga 1C
Forum 3 : werd 5de in Liga 1B
Forum 4 : werd 5de in Liga 2C

En ook in de Beker van Vlaanderen deden onze ploegen het niet slecht :
Forum 1 werd 7de op 64 ploegen
Forum 3 werd ex-aequo 12-13-14
Proficiat aan alle spelers !

Algemene Vergadering en Paastornooi
Onze Algemene vergadering gaat door op paasmaandag 9 april in de Boomgaard.
Adres : Driesstraat 120, 1861 te Wolvertem.
Om 14 u. zal eerst een bridge-drive gespeeld worden.
De bridge-drive wordt gevolgd door de AV omstreeks 18 u.
Na de Algemene Vergadering wordt u een diner aangeboden.
De uitnodiging voor de AV wordt u, samen met de volmachtformulieren, in bijlage
toegestuurd.
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De Agendapunten zijn de volgende :
1. Jaarverslag over het jaar 2011-2012 en mededelingen door de voorzitter.
2. Financieel verslag over het jaar 2011-2012 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 2012-2013.
Wie zijn kandidatuur wil stellen voor de functie van financieel commissaris voor
het begrotingsjaar 2012-2013, kan deze schriftelijk of via email aan de secretaris
overmaken ten laatste 3 dagen voor de Algemene Vergadering, dwz uiterlijk op
vrijdag 6 april 2012.
( kandidatuur te richten aan Ann Chapelle, Driesstraat 60 te 1851 Humbeek,
of ann.chapelle@telenet.be )
6. Verkiezing nieuwe bestuur:
-

Roger neemt ontslag als bestuurslid
Ann, Jules en Marc zijn einde mandaat
Bert K heeft nog een mandaat voor 1 jaar
Erik en Bert H hebben elk nog een mandaat van 2 jaar

Er zijn bijgevolg 4 plaatsen vacant.
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 6 april 2012.
( 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 van de clubkampioenen van vorig jaar.
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9. Varia.

Paastornooi

Het tornooi begint op 14 u en wordt gevolgd door een gezellig paasdiner.
19:30 aperitief (cava, wijn, bier, water of frisdrank) met hapje boven of buiten
20:00 diner (water en 2 glazen wijn inbegrepen) in de zaal beneden
Voor het diner kan u kiezen uit

Voorgerecht
Rundscarpaccio met roquette en zongedroogde tomaat
of
Extra zacht gerookte Schotse zalm
Hoofdgerecht
Rundsfilet omhuld met gegrilde pepers met groenten op grootmoeders wijze herwerkt
in een vleesjus
of
Wit van tarbot in de oven op een bedje van venkel, marmelade van rode en coulis van
gele pepers
Dessert
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Moelleux van zwarte chocolade, hartje van vanille
of
Mille-feuille van koffie crème
Kostprijs aperitief met hapje en diner (water en 2 glazen wijn inbegrepen) :
35 € voor de leden en 40 € pp voor de niet-leden.
Om ons toe te laten de bridgedrive en het diner goed te kunnen organiseren, vragen wij
om u vooraf in te schrijven via email (erik.gerlo@telenet.be) of op de inschrijvingslijst
tijdens één van de clubavonden, en uw menukeuze toe te voegen, en dit ten allerlaatste
op maandag 2 april 2012.
U dient te betalen door storting op rekening van BC Forum 068-2254054-92.

Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn

Namens het Bestuur,

Ann Chapelle

