
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Lidgeld 2013-2014

De tarieven zijn dezelfde als vorig jaar:
• 45 € voor leden met BC Forum als hoofdclub (zij zijn competitiegerechtigd)
• 35 € voor leden met gezinskorting (tweede lid bij samenwonende leden die 

beiden via BC Forum bij de VBL aangesloten zijn; zij zijn eveneens 
competitiegerechtigd)

• 25 € voor leden met BC Forum als nevenclub (zij zijn NIET 
competitiegerechtigd)

Mogen wij u vragen uw lidgeld te betalen vóór 1 juli op rekening van BC Forum 
068-2254054-92 ( IBAN   BE12 0682 2540 5492 ; BIC  GKCCBEBB )

Bretanque

Het jaarlijks bretanque-tornooi zal doorgaan op zaterdag 10 augustus, gevolgd 
door het traditioneel mosseldiner in Den Boomgaard. 

Het programma is als volgt:
• 09:30 samenkomst in de petanque-club van Wemmel (Stwg. op Brussel 113)
• 09:40 trekking van de ploegen
• 10:00 start petanque-tornooi
• 12:00 belegde broodjes, aangeboden door de club
• 14:00 start bridgedrive in Den Boomgaard
• 19:00 mosseldiner

◦ bijdrage voor het diner (incl. aperitief, 2 glazen witte wijn, koffie): 30 €

◦ betaling  vóór  06-08-2013  op  rek.  BC  Forum:  068-2254054-92  (IBAN 
BE12 0682 2540 5492; BIC GKCCBEBB) met de vermelding “Bretanque” of 
contant aan penningmeester R. Vaes.

◦ voor zij die geen mosselen lusten, zal een alternatief besproken worden

Inschrijving: via de lijst in het clublokaal of via e-mail aan erik.gerlo@telenet.be.

Er zijn prijzen voor alle leden van de winnende ploeg van het petanque-tornooi, 
voor de winnende paren in NZ en OW van de bridgedrive, en voor de bretanque-
winnaar. Een speler kan evenwel slechts 1 prijs ontvangen (de winnaar van het 
bretanque-tornooi kan dus geen tweede prijs ontvangen indien hij/zij ook winnaar 
is bij petanque en/of bridge).
We hopen jullie talrijk te mogen begroeten.

Clubnieuws

• vanaf 10 juni zal er 's maandags in de mate van het mogelijke in de zaal op 
het gelijkvloers gespeeld worden; het materiaal zal dan moeten aangehaald 
en weggevoerd worden; alle helpende handen en benen zijn welkom

• Forum 1 behaalde een verdienstelijke 8ste plaats in de finale van de beker 
van Vlaanderen

• Patrick Finaut en Philippe Volcke behaalden met 54.64% de 15de plaats in de 
finale van Flanders Pairs

Namens het bestuur van Bridgeclub Forum,
Erik Gerlo
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