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 Nieuwsbrief juni 2016 

Beste bridgevrienden, 

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

Interclubcompetitie 2016-17 

Onze club heeft 3 ploegen ingeschreven: 
 Forum 1: Nationale II (kapitein: Patrick Finaut) 
 Forum 2: Nationale III (kapitein: Jules Hendrickx) 
 Forum 3: Liga 1 (kapitein: Rita Maerten) 

Wegens sluiting van Hof te Bettegem zullen de wedstrijden doorgaan in een 
nieuwe locatie:  
 La Chaumière 
 Brusselsesteenweg 400 
 1730 Kobbegem-Asse 
 Tel.: 02 452 62 02 
 GSM: 0477 66 05 02 

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) 
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Gelieve het lidgeld te betalen op rekening van BC Forum BE12 0682 2540 5492, 
vóór 15 juli. Bij voorbaat dank voor een tijdige storting. 

Bretanque 

Ons jaarlijks “bretanque”-tornooi zal doorgaan op zaterdag 13 augustus. We 
hopen op mooi weer en een talrijke opkomst. Onze vrienden van BC Pajottenland 
en BC Westrand zijn zoals steeds van harte welkom. 
 
Programma: 

 09:30 samenkomst in petanque-club 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 (inleg 3 €) 
 18:00 aperitief + prijsuitreiking 
 18:30 mosseldiner (incl. water, 2 glazen witte wijn, koffie) 

Kostprijs: 
 aperitief + diner: 38 € 
 aperitief: 8 €  

Inschrijving: 
 voor petanque en/of bridge: via de lijst in het clublokaal of via e-mail aan 

erik.gerlo@outlook.com. 
 voor aperitief en/of diner: enkel en alleen door storting op rekening van BC 

Forum BE12 0682 2540 5492, vóór 3 augustus. 
 
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). 
 
 
Namens het bestuur van Bridgeclub Forum, 
Erik Gerlo 
08-06-2016 


