
Verslag Algemene Vergadering d.d. 5 april 2010 in d e BTC, Wemmel
 
Aanwezig:

Bestuursleden: Marcel Schoonjans – voorzitter
  Ann Chapelle - secretaris
  Jules Hendrickx – penningmeester
  Marc Stinis - competitieverantwoordelijke
  Roger De Samblanx – materiaalmeester  
  Toto Roggen – event manager

Verontschuldigd: Bert Kolsteeg

+ 48 gewone leden en 5 volmachten 

1. Jaarverslag  2009-2010 

• Welkomswoord door de voorzitter.

• De voorzitter bedankt de bestuursleden voor hun medewerking. Ann bedankt op haar 
beurt Marcel voor zijn toewijding en inzet en geeft nadien een jaaroverzicht van de 
clubactiviteiten.

• Bretanque Zat 25 juli 2009. 
Bretanquekampioen : Roger De Samblanx

• Damme - Brugge Zon 13 sept 2009
Bridgedrive tegen de Witte Beer

• Sinterklaas 

• Browling Zat 12 dec 2009. 
Browlingkampioen : Linda Finaut 

• Nieuwjaarsreceptie Ma 11 jan 2010
Deze receptie was geslaagd, vooral wat de aanwezigheid van de leden betreft, iets 
minder wat betreft de kostprijs ( om het zacht uit te drukken ). 

• Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie werden ook de clubkampioenen van het 
voorbije jaar gehuldigd.
Clubkampioen zowel op maandag als op vrijdag : Patrick Finaut

• Interclubcompetitie
Marc geeft een overzicht van de behaalde resultaten
De interclubcompetitie was dit jaar zeer succesvol.

Forum I : werd zeer knap tweede in zijn reeks en blijft in tweede Nationale
Forum II : eindigde derde en stijgt naar Bevordering 



Forum III : eindigde eveneens derde in Liga 2 en stijgt naar Liga 1
Forum IV : werd eervol tweede in Liga 2 en stijgt naar Liga 1

Proficiat aan alle ploegen en veel succes volgend jaar!

• Bridgemates 
In jan zijn we ook van start gegaan met de nieuwe bridgemates. Dergelijke aankoop 
is niet echt goedkoop : 1 bridgemate kost 120 €. We hebben onze oude bridgemates 
tweedehands verkocht en daar nog een goede prijs voor gekregen, zodat de aankoop 
van de nieuwe bridgemates de club ongeveer 1000 € heeft gekost. 

Ann bedankt Marc die gezorgd heeft voor de installatie van de software en voor de 
organisatie van ons clubkampioenschap en de verwerking van de uitslagen. 

• Clublokaal 
In juni 2009 zijn we verhuisd van De Boomgaard naar het Falkohptel. 
Ann beschrijft de redenen van de verhuis. Het probleem situeerde zich minder op 
maandag, maar vooral op vrijdagavond en ook op zaterdag voor de competitie. De 
uitbater liet ons weten dat hij ons de zaal niet meer aan de vroeger afgesproken 
voorwaarden kon ter beschikking stellen. Reden : een te beperkt drankverbruik en 
een te geringe financiële opbrengst. 
Hij stelde ons de volgende oplossingen voor :

- forse verhoging van de drankprijzen (vb fles water 7 € ipv 5 €; glas wijn 5 € ipv 3,5 €) 
- inleg van 10 € per persoon voor de drank bij het binnenkomen; wie meer 

verteerde moest dan op het einde van de avond bijbetalen, wie minder 
consumeerde zou het verschil kwijt zijn

- 250 € huurgeld voor de zaal per avond; en dan zelf de drank aankopen en ook 
zelf bestellen 

Wij hebben geprobeerd om hierover met de uitbater te onderhandelen en een 
tegenvoorstel te doen, maar we konden niet tot een aanvaardbare oplossing komen 
voor beide partijen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve oplossing 
voor ons clublokaal. We hebben heel wat locaties aangesproken oa ook het 
Fenikshof, maar overal rees het probleem op van betaling. Tenslotte hebben we een 
zeer goede zaal gevonden in het Falkohotel. Qua accommodatie konden we niet 
beter terecht komen. Maar, en er was wel degelijk een maar…

Door de opeenvolging van een aantal incidenten in het Falkohotel, oa met ‘soeur 
sourire’, die één van onze leden zelfs uitschold voor leugenaar en erger, zien wij ons 
genoodzaakt het Falkohotel te verlaten. 

Wij  zijn  gaan  praten  met  Luc  de  eigenaar  van  De  Boomgaard  en  die  was 
geïnteresseerd om ons terug te ontvangen.  We hebben er  gunstige voorwaarden 
bekomen en we kunnen voor onze clubavonden en ook voor de interclubcompetitie 
gebruik maken van de zaal op de eerste verdieping. De zaal wordt aangepast aan 
onze noden. Om de ruimte te vergroten, wordt onder andere een muur uitgekapt, en 
om de bediening te vergemakkelijken zal een kleine toog geïnstalleerd worden in de 
zijgang waar permanent iemand van het personeel de bediening zal verzorgen. De 



zaal kan betreden worden via de trap achteraan het gebouw. Parkeren kan op het 
verharde terrein aan de achterkant van het restaurant. Dranken worden aangeboden 
aan de normale taverneprijzen. Het Bestuur dit besproken en heeft beslist om hierop 
in te gaan. 

Toto benadrukt dat de beslissing om een andere locatie te zoeken binnen het bestuur 
reeds genomen was in januari na de nieuwjaarsreceptie. Er was nog geen datum 
vastgelegd, maar we zouden zo snel mogelijk uitkijken naar een nieuwe zaal.  Het 
laatste incident met de dame in kwestie was enkel de druppel die de emmer deed 
overlopen en heeft de zaken alleen maar bespoedigd. 

Hierop ontstaat een dispuut over de voor- en nadelen van beide locaties.

Jean Van Campenhout belicht de negatieve kanten van De Boomgaard :
- niet altijd goede kwaliteit van de wijn
- rekeningen die vaak niet klopten
- toiletten bij de mannen niet in goede staat
- hygiëne in de toiletten van de mannen die te wensen overlaat
- openstaande deur achteraan de zaal waardoor tocht
- roken achteraan in de zaal zowel door spelers als tavernegasten
- zaal op eerste verdieping moeilijk toegankelijk voor mensen die niet zo goed te 

been zijn
- soms  spelen  in  het  restaurant  beneden:  dicht  op  elkaar  gepakt  en  slechte 

verlichting

Gerry de Wit geeft de volgende waarschuwing : 
- Het is niet zonder risico om terug te keren naar de plaats waar je een jaar geleden 

niet meer welkom was.

Marcel bemerkt : 
- in het Falkohotel bestaat ook een risico : stel Frans valt  uit  om één of andere 

reden, wat dan?

Rita Maerten belicht de positieve kanten van De Boomgaard : 
- Goede prijs voor recepties, feestjes, diners
- Aangenamere sfeer dan in het Falkohotel

Omdat  dit  blijkbaar  een  heikel  punt  is  voor  vele  leden,  wordt  een  informatieve 
stemming gehouden ( stemopnemer: Kris Westelinck ) met als resultaat :
- voorstanders Falkohotel : 22
- voorstanders De Boomgaard : 21
- geen voorkeur : 7



- ( andere locatie zoeken ( vb Vilvoorde, Peutie ) : 9 ) 

Het bestuur neemt deze argumenten in overweging en beslist – alle opmerkingen in 
acht genomen – om toch terug te keren naar De Boomgaard en dit vanaf vrijdag 9 
april 2010.   

2. Financieel verslag  door Jules Hendrickx   ( zie bijlage ).

Samenvattend : 
Interesten :        80 € ( = –   200 € tov vorig jaar ; verklaring : geen obligaties meer )
Inkomsten :   9460 €   ( = –   300 € tov vorig jaar )
Uitgaven :    10770 €   ( = + 2500 € tov vorig jaar ; daarin zitten oa 1000 € voor de 

   bridgemates + 600 € materiaal kaarten, bidding boxes ed ;
   daarnaast 400 € voor Brugge en 500 € voor de browling )

Saldo :        – 1315 €   ( =    2800 € verschil met vorig jaar )
Clubactiva :   7435 €   ( =    1300 € minder dan vorig jaar ) 

Exploitatieverlies van 1315 € dit jaar dus.

Verklaring : materiaal ( bridgemates en bidding boxes ) = investering voor jaren
                   activiteiten ( browling, Brugge )

De penningmeester kan met enige fierheid zeggen dat onze leden, als zij aan alle 
clubactiviteiten deelnemen, over een gans jaar bekeken elk individueel 97 € winst maken!

Het volledige financieel verslag vindt u onderaan dit verslag in bijlage.

3. Verslag van het boekhoudkundig nazicht  door de commissarissen  
Henri Bael en Dirk Lankhorst ( beide aanwezig ).

Op 2 april 2010 zijn de commissarissen overgegaan tot het nazicht van alle 
boekhoudkundige bescheiden. 
Alle ontvangsten en uitgaven werden op correcte wijze geboekt en waren gestaafd met 
de passende bewijsstukken. 
Het saldo van de spaar- en zichtrekeningen op het einde van de beheersperiode stemt 
volkomen overeen met de bijhorende rekeninguitreksels. 
Geen enkele onregelmatigheid werd genoteerd in de schrifturen.
De commissarissen concluderen bijgevolg dat aan de rekenplichtige décharge mag 
worden verleend voor zijn beheer over het boekjaar lopend van 1 april 2009 tot 31 maart 
2010. 



4. Goedkeuring van het financieel verslag en kwijting door de leden  
unaniem bij handopsteking.

5. Aanduiden 2 commissarissen  voor 2010-2011 : 
Henri Bael
Dirk Lankhorst

6.6.6.6. Bestuursverkiezing.

Ann Chapelle, Jules Hendrickx en Marc Stinis hebben allen nog een lopend mandaat 
voor de duur van 2 jaar. 
Marcel Schoonjans is uittredend en niet herverkiesbaar.
Roger De Samblanc en Toto Roggen waren einde mandaat en zijn herverkiesbaar.
Bert Kolsteeg was gecoöpteerd bestuurslid en stelt zijn kandidatuur voor het Bestuur. 
Er waren geen andere kandidaten voor het bestuur. 

Roger, Toto en Bert worden met handgeklap herkozen.

7.7.7.7. Planning voor het komende seizoen:

Ann geeft een overzicht van de planning voor volgend jaar : 

• Materiaal 
Dit jaar zullen de uitgaven voor het materiaal beperkt blijven. De grote kost van de 
bridgemates die we dit jaar deden, was een investering voor meerdere jaren.

• Interclubkompetitie + eventuele 5de ploeg
- Structuur seizoen 2010 – 2011 : Nationale – Bevordering – Liga 1 & 2 – Regionale. 
In principe bestaat die competitie uit 14 wedstrijden tussen eind september en begin februari.

- Onze club schrijft onze 4 ploegen opnieuw in voor de interclubcompetitie van 
volgend seizoen :
° Forum 1 in 2 de nationale
° Forum 2 in Bevordering  
° Forum 3 in Liga 1
° Forum 4 in Liga 1

- Er bestaat ook een mogelijkheid om een 5de ploeg in te schrijven in Regionale. We 
verwachten wel van eventuele spelers dat zij hier zelf enig initiatief toe nemen. 
Iedereen die geïnteresseerd is mag dit laten weten aan Marc of aan Ann, liefst zo 
snel mogelijk, want we moeten de ploegen op tijd inschrijven. 

• Durbuy 
            BC Forum plant samen met BC Westrand een bridgeweekand in de Ardennnen op 

25 – 26 en 27 juni. 



We worden verwacht in het oude bekende hotel La Passerelle in Durbuy op vrijdag 
25 juni. Er zijn een 40 tal plaatsen beschikbaar. Wie dit wenst, kan er eventueel reeds 
op  donderdavond  terecht.  De  kostprijs  bedraagt  55  €  per  nacht  per  persoon 
( avondmaal en ontbijt inbegrepen ) op basis van een tweepersoonskamer ( 70 € voor 
een eenpersoonskamer ). 
Voor  een goede gang van  zaken vragen we  u  50 €  te storten  als  voorschot  op 
rekening van BC Forum 068-2254054-92. Het is de datum van storting die geldt als 
datum van inschrijving. Wees er dus als de kippen bij, want wie eerst inschrijft heeft 
voorrang !  U kan inschrijven vanaf maandag 5 april. 

• Bretanque 
Zal wegens groot succes zeker opnieuw georganiseerd worden.

• Browling
Zal ook opnieuw georganiseerd worden als we een geschikte datum vinden.

• Nieuwjaarsreceptie 

• Paastornooi en Algemene Vergadering 

• Jubileum
Ann maakt er ons op attent dat Bridgeclub Forum dit jaar 40 jaar bestaat. Sommigen 
onder ons waren er van in het begin bij en herinneren zich zeker nog de eerste jaren 
in het Ruusbroekcollege. 4O jaar, een smaragden jubileum dus, dat moet gevierd 
worden. Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet. Daarom zijn alle 
suggesties hieromtrent van harte welkom. 

• Drugs – Antidopingwetgeving 
De WBF ( = World Bridge Federation ) de heeft de reglementering van het WADA = 
World Antidoping Agency ivm. doping onderschreven heeft waardoor alle  
aangesloten Nationale bonden deze reglementering dienen toe te passen.
Dit betekent dus voor de BBF (en voor de VBL en LBF) dat zij als organisatie geacht 
worden de onderrichtingen opgenomen in de anti-doping reglementering van het 
WADA te volgen
De Nationale en Internationale antidopingwetgevingen zijn van toepassing zijn op alle 
bridgers in alle de door de Liga en Clubs georganiseerde evenementen 
(kampioenschappen, tornooien, competitie, clubavonden,…)
Ten gevolge hiervan is het gebruik van sommige stoffen zonder medisch voorschrift 
voor bridgers verboden is. De lijst van alle verboden stoffen vindt u op het web.
Theoretisch zou dus op eender welk ogenblik en op eender welk bridge-evenement 
een dopingcontrole door het Dopingagentschap, door het Vlaams Gewest, of door de 
Internationale- en/of Nationale bridgebonden kunnen uitgevoerd worden.
De kans op dergelijke controles tijdens onze nationale, regionale en plaatselijke 
evenementen is uiterst klein en vrijwel onbestaande op clubavonden en zelfs bij de 
competitie.
De door de VBL afgevaardigde spelers naar Internationale evenementen (vb. 
Europese Kampioenschappen ) zouden mogelijk wel kunnen gecontroleerd worden.



In de praktijk:
- dient u zich bij een eventuele controle hieraan te onderwerpen
- vermijdt u best het gebruik van verboden stoffen zonder doktersvoorschrift
- dient u bij een controle uit eigen beweging te melden welke verboden stoffen u 
gebruikt op doktersvoorschrift
- houdt u best steeds een attest op zak met een verklaring van uw behandelende 

arts dat u deze medicijnen die door hem aan u voorgeschreven werden om 

gezondheidsredenen dient in te nemen. 

8. Varia   /

Namens het Bestuur,

Ann Chapelle, 
secretaris



Bijlage : Financieel Verslag

 2008-2009  2009-2010 

ontvangsten
lidgelden  €   3 855.00  €   3 835.00 
clubontvangsten  €   5 612.00  €   5 545.00 
intresten  €      263.85  €        81.78 
totaal  €   9 730.85  €   9 461.78 

uitgaven
jaarvergadering  €   1 236.00  €   1 064.00 
Durbuy
bretanque  €      426.00  €      546.58 
Brugge  €      417.50
Sint Niklaas  €      198.00  €      262.20 
nieuwjaarsreceptie  €   1 875.00  €   1 875.00 
browling  €      507.82

clubactiviteiten  €   3 735.35  €   4 648.10 
VBL lidgeld+viert,+clubbijdrage  €   2 965.00  €   2 985.00 
materiaal  €        55.25  €   1 684.24 
prijzen  €      180.00  €      140.00 
competitiebijdrage  €      840.00  €      840.00 
bestuursvergadering  €      174.00  €      264.00 
secretariaatskosten  €        27.83  €        88.83 
bankkosten  €        15.44  €        25.37 
diversen  €      161.05  €          4.87 
verzekering  €      106.19  €      106.19 
totaal  €   8 260.11  € 10 776.86 

saldo  €   1 470.74  € – 1 315.08 

activa
effecten
zichtrekening  €      824.85  €   1 582.16 
kas  €   1 361.97  €   1 423.02 
spaarrekening  €   6 563.86  €   4 430.42 
totaal  €   8 750.68  €   7 435.60 

 

8


