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Nieuwsbrief maart 2015 

 
Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering heeft plaats op maandag 20 april om 19h15. De uitnodiging voor de 
AV wordt samen met een volmachtformulier volgende week opgestuurd. We willen het kort 
houden zodat de wekelijkse maandagavondbridgedrive om 20h stipt kan aanvangen. 
 
De agendapunten zijn de volgende: 

1. Aanduiding van 2 stemopnemers 
2. Jaarverslag 2014-2015 
3. Financieel verslag 2014-2015 
4. Wijziging van art. 2 van de statuten van BC Forum: 

“Het maatschappelijke jaar vangt aan op 1 april en loopt tot 31 maart van het 
daaropvolgende jaar.” 
vervangen door 
“Het maatschappelijke jaar vangt aan op 1 maart en loopt tot eind februari van het 
daaropvolgende jaar.” 

5. Verslag van de commissarissen 
6. Goedkeuring van de rekeningen van het voorbije jaar en kwijting aan het bestuur 
7. Aanduiding van 2 commissarissen voor 2015-2016 
8. Verkiezing bestuursleden: 

◦ Bert Kolsteeg heeft nog een mandaat voor 1 jaar 
◦ Erik Gerlo en Bert Heylen hebben elk nog een mandaat van 2 jaar 
◦ Luc Meeuwsen en Romain Vaes zijn uittredend en herverkiesbaar 
◦ Johan Michils is uittredend en niet herverkiesbaar 

Er zijn bijgevolg vier vacatures voor het bestuur en we hebben werkelijk nood aan een 
paar kandidaten. Bovendien ontbreekt het vrouwelijk element. Daarom doen we een 
oproep dat u zich kandidaat stelt. 

9. Goedkeuring van de begroting voor het volgende jaar 
10. Rondvraag en varia 

 
Paastornooi en -diner 
Het paastornooi gaat nog steeds door op paasmaandag. Afspraak dus op maandag 6 april voor 
volgend programma: 

14:15 aankomst deelnemers bridgetornooi 
14:30 start bridgetornooi (inleg: 3 euro per persoon) 
18:30 uitslag van het tornooi met prijzen in natura voor iedereen 
18:45 verwelkoming van de avondgasten bij het aperitief met hemelse hapjes 
19:15 aan tafel voor het paasmenu 

Voorgerecht: Trio van vistartaar of Parmaham 

Hoofdgerecht: Doradefilet met gewokte groentjes of Varkenshaasje Dijonnaise 

Paasdessert op zijn best 
 
Om bridge en diner vlot te laten verlopen verzoeken we u te willen inschrijven vóór 3 april 2015, 
op de lijst in het clublokaal of via mail aan erik.gerlo@telenet.be. Gelieve uw keuze voor hoofd- en 
voorgerecht aan te geven bij de inschrijving. 
Kostprijs voor het aperitief met hapjes en diner (inclusief 2 glazen wijn en water): 

• Leden en partners van leden: 40 euro 
• Niet-leden: 45 euro 
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Kostprijs voor het aperitief met hapjes, zonder maaltijd: 10 euro 
Betaling vòòr 3 april e.k.  door overschrijving op rekening IBAN BE12 0682 2540 5492; BIC GKCCBEBB 
van BC Forum.  

 

Bretanque 
Het bretanque-tornooi zal doorgaan op zaterdag 8 augustus, gevolgd door het traditioneel 
mosseldiner in Den Boomgaard. Praktische info volgt later. Hou alvast de datum vrij. 
 
Vanwege het bestuur: Erik Gerlo, Bert Heylen, Bert Kolsteeg, Johan Michils, Luc Meeuwsen, 
Romain Vaes 


