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 Nieuwsbrief juni 2015 

Beste bridgevrienden, 

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt: 
• voorzitter: Bert Kolsteeg 
• secretaris/webmaster: Erik Gerlo 
• penningmeester: Romain Vaes 
• materiaalmeester/verantwoordelijke voor interclubcompetitie: Bert Heylen 
• bestuurslid: Luc Meeuwsen 

Interclubcompetitie 2015-16 

Onze club heeft opnieuw 4 ploegen ingeschreven: 
• Forum 1: nationale II (kapitein: Patrick Finaut) 
• Forum 2: Nationale III (kapitein: Jules Hendrickx) 
• Forum 3: Liga 1 (kapitein: Geert Van Soom) 
• Forum 4: Liga 2 (kapitein: Bert Heylen) 

Het succes van vorig jaar (3 kampioenenteams) zal allicht moeilijk te herhalen zijn 
maar we hopen toch op minstens 1titel. 

Lidgeld 2014-2015 

De lidgelden blijven ook dit jaar ongewijzigd: 
• 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) 

Gelieve het lidgeld te betalen vóór 1 augustus op rekening van BC Forum 068-
2254054-92 ( IBAN   BE12 0682 2540 5492 ; BIC  GKCCBEBB ). 
Bij voorbaat dank voor een tijdige storting. 

Bretanque 

Het jaarlijks bretanque-tornooi zal doorgaan op zaterdag 8 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 
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• 14:00 start bridgedrive in Den Boomgaard 
• 19:00 mosseldiner 

◦ bijdrage voor het diner (incl. aperitief, 2 glazen witte wijn, koffie): 38 € 
(zowel voor leden als niet-leden; men zegge het voort!) 

◦ betaling vóór 04-08-2013 op rek. BC Forum: 068-2254054-92 (IBAN 
BE12 0682 2540 5492; BIC GKCCBEBB) met de vermelding “Bretanque” of 
contant aan onze penningmeester Romain Vaes. 

 
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 of bridge). 

Clubnieuws 

• Op de bestuursvergadering van 2 juni ll. werd beslist twee artikels van het 
Huishoudelijk Reglement aan te passen. De wijzigingen zijn hieronder in het 
rood weergegeven. 
◦ Art. 12   Prijzen clubavonden 

Het bedrag van de uit te keren prijzen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en 
uitgehangen aan het prikbord. 

◦ Art. 13   Aanwezigheidsquota 
Van de bestuursleden en competitiespelers wordt verwacht dat zij het voorbeeld geven. 

Voor het volledig Huishoudelijk Reglement verwijzen we naar onze website. 
U vindt er ook de lijst van het prijzengeld. 

• De tussenstand van het clubkampioenschap op twee maanden van het einde 
vindt u in een afzonderlijke bijlage of op onze website. 

• Forum 3 (Linda Finaut, Marc Vloeberghen, Geert Van Soom, Leen Vervoort) 
behaalde een mooie 5de plaats in de finale van de Beker van Vlaanderen 
(gemiddelde score: 18; 58 deelnemende teams) 

• Jules Hendrickxs heeft het Halloweentornooi van BC Lokeren (District 
Dender-Waasland) gewonnen met een schitterende score van 70.75% (38 
paren) 

 
 
Namens het bestuur van Bridgeclub Forum, 
Erik Gerlo 
09-06-2015 


