Verslag Algemene Vergadering d.d. 25 april 2011 in de Boomgaard, Wolvertem
Aanwezig:
Bestuursleden: Ann Chapelle - secretaris
Jules Hendrickx – penningmeester
Marc Stinis - competitieverantwoordelijke
Toto Roggen – event manager
Marcel Schoonjans
Erik Gerlo
Verontschuldigd: Bert Kolsteeg - voorzitter
Roger De Samblanx – materiaalmeester
+ 46 gewone leden en 2 volmachten

 Jaarverslag 2010-2011

Welkomswoord door de penningmeester.
Jaarverslag door de penningmeester
•

Regelmatigheidscriterium Vlaams-Brabant : deelname Forum op vr 21 mei 2010

•

WE Ardennen op 25, 26 en 27 juni 2010 samen met Westrand. Er werd gebridged
met 7 tafels. Forum organiseerde de nevenactiviteiten. De opkomst van Forum was
wel teleurstellend : slechts 11 leden van Forum to 17 van Westrand.

•

Bretanque op zat 7 aug 2010. Succesvol en voor herhaling vatbaar. Er werd
gebridged met 8 tafels, met ’s avonds een mosselsouper.
Bretanquekampioen : Philippe Volcke

•

Interclubkampioenschap. Deelname met 5 ploegen.
Forum I : heeft zich met ups en downs geweerd en handhaaft zich in tweede
nationale
Forum II : eindigde vierde in Bevordering
Forum III : werd kampioen in Liga 1 en stijgt naar Bevordering
Forum IV : werd derde in Liga 1
Forum V : als nieuwe ploeg in Liga 2 had een fenomenale start, maar kreeg het
toen moeilijk en eindigde voorlaatste in zijn reeks
Proficiat aan alle ploegen en veel succes volgend jaar!

•

Sinterklaas

•

Browling op zat 11 dec 2010 in het Eetkaffee (sportopolis) in Jette.
Browlingkampioen : Linda Finaut was weer eens onklopbaar!

•

Nieuwjaarsreceptie op vr 21 jan 2011
Deze receptie was zeer goed verzorgd. We herdachten hierbij ook het 40 jarig
bestaan van BC Forum. Er waren 68 inschrijvingen, goed voor 17 bridgetafels!

•

Clubavonden.
De clubavonden worden de laatste tijd minder goed bezocht. Meestal ongeveer 9
tafels, maar soms ook slechts 7 of 8. Mogelijk heeft dit te maken met de slechte
weersomstandigheden van afgelopen winter, maar een andere oorzaak is zeker ook
de leeftijdscurve van onze leden. We zullen daarom proberen nieuwe leden aan te
trekken. Vanaf 1 oktober zullen we een nieuwe lessenreeks starten. Wie de lessen
zal geven, staat nog niet vast. Meer exacte gegevens hierover volgen later. We
vragen iedereen om hiervoor reclame te maken bij uw koperen of zilveren passer,
tennisclub, golfclub, ..

•

Consumpties. Het bestuur vraagt met aandrang aan de leden om een minimum aan
consumpties te gebruiken. Wij hebben met de Boomgaard een vast lokaal waar we
van bepaalde faciliteiten kunnen genieten. Wij moeten niet betalen voor ons lokaal,
maar in ruil daarvoor werden er door het bestuur bepaalde afspraken gemaakt met
de uitbater van de Boomgaard, zodat alles voor beide partijen interessant is. De
richtlijn is dat er door iedereen voor minstens 7-8 € verteerd wordt. Als wij gebruik
willen blijven maken van deze faciliteiten, moeten wij ons aan de afspraken houden.
Andere oplossingen zijn veel duurder of ingewikkelder. Wij rekenen op uw solidariteit.



Financieel verslag door Jules Hendrickx ( zie bijlage ).

Samenvattend :
Inkomsten : 9000 €
Uitgaven :
9000 €
Saldo :
100 €
Clubactiva : 7550 €

( = – 400 € tov vorig jaar )
( = – 400 € tov vorig jaar)
(=

100 € meer dan vorig jaar )

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



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

Op 15 april 2011 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 2010 tot 31 maart
2011.

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





Aanduiden 2 commissarissen voor 2011-2012 :
Henri Bael
Dirk Lankhorst



Bestuursverkiezing.

•
•

Roger De Samblanc en Bert Kolsteeg hebben beide nog een mandaat voor 2 jaar.
Ann Chapelle, Jules Hendrickx en Marc Stinis hebben allen nog een lopend mandaat
voor de duur van 1 jaar.
• Toto Roggen is uittredend en niet herverkiesbaar.
• Marcel Schoonjans was gecoöpteerd bestuurslid en stelt zich niet verkiesbaar
• Erik Gerlo was gecoöpteerd bestuurslid en stelt zijn kandidatuur voor het Bestuur.
Wij danken Marcel en Toto voor hun jarenlange inzet.
Er zijn bijgevolg 2 plaatsen vacant in het Bestuur
Kandidaten :
• Erik Gerlo
• Bert Heylen
Zij worden met handgeklap gekozen.

 Goedkeuring begroting 2011-2012 :
Het bestuur heeft geen specifieke begroting opgemaakt. Er worden geen speciale
uitgaven voorzien en de activiteiten zullen ongeveer dezelfde blijven. We verwachten dan
ook niet veel verschil in cijfers met dit jaar.
 Huldiging van de club- en interclubkampioenen door Marc
Clubkampioen maandag ( beste 26 resultaten )
1. Luc Meeuwsen
60.85 %
2. Dirk Lankhorst
60.48 %
3. Patrick Finaut
60.17 %
Clubkampioen vrijdag ( beste 25 resultaten )
1. Patrick Finaut
62/82 %
2. Johnny Simon
62.36 %
3. Edgard Beyl
59.41 %
Meeste aanwezigheden : Agnes Appelmans ( 99 op 101 wedstrijden )

 Varia.
9.1. Evaluatie uitkomstkaart op de bridgemates
Dit leidt niet tot tijdverlies en zal dus verder gezet worden

9.2. Evaluatie kaartverdeling op internet
Erik deed hierover een rondvraag per mail. Hij kreeg hierop slechts 4 antwoorden:
2 personen vinden dit interessant en kijken er regelmatig naar
2 personen zeggen nooit te kijken
Het inbrengen van de kaartverdeling vraagt gemiddeld toch ongeveer 40 min per
avond. Gezien de kleine interesse stelt Erik voor om dit niet verder te zetten.

9.3. Voorstel voor een alternatieve rangschikking voor het clubkampioenschap

Bert Heylen doet een voorstel om een alternatieve rangschikking te maken, rekening
houdend met de sterkte van het paar ( een soort handicap dus, zoals in de golf )
vb een paar dat gemiddeld 55% haalt op een clubavond, heeft slechts een goed
resultaat als ze > 55% halen
Er worden argumenten voor en tegen dit voorstel geopperd :
Voor : - motivatie voor de minder goede spelers
Tegen: - opletten dat je de goeie spelers niet wegjaagt
- wat met paren die niet regelmatig samenspelen
- wat met paren met groot verschil in gemiddeld resultaat
- wat met gelegenheidsparen van andere clubs
- golf ( is individueel ) is niet te vergelijken met bridge ( speel je met twee )
Ann zegt dat in het bestuur reeds gesproken werd over een alternatief om spelers te
motiveren : bij voorbeeld een nevenrangschikking volgens progressie
Beide voorstellen zullen verder besproken worden in het Bestuur

9.4. Kaartvernieuwing
Sommige kaarten zijn vuil. De kaarten worden om de 3 maanden vernieuwd.
Misschien moet dit sneller gebeuren.

9.5. Competitieleider VBL
Ann Chapelle werd door het Bestuur van de VBL aangesteld als nieuwe
competitieleider voor VBL.

Namens het Bestuur,
Ann Chapelle,
secretaris

6

Bijlage : Financieel Verslag

ontvangsten
lidgelden
clubontvangsten
intresten
totaal

2009-2010

2010-2011

€ 3 835.00
€ 5 545.00
€ 81.78
€ 9 461.78

€ 3 785.00
€ 5 214.00
€ 65.22
€ 9 064.22

€ 1 064.00

€ 514.00
€ 200.00
€ 236.13

uitgaven
jaarvergadering
Durbuy
bretanque
Brugge
Sint Niklaas
nieuwjaarsreceptie
browling

€ 546.58
€ 417.50
€ 262.20
€ 1 850.00
€ 507.82

€ 239.00
€ 1 700.00
€ 287.00

clubactiviteiten
VBL lidgeld+viert,+clubbijdrage
materiaal
prijzen
competitiebijdrage
bestuursvergadering
secretariaatskosten
bankkosten
diversen
verzekering
totaal

€ 4 648.10
€ 2 985.00
€ 1 684.24
€ 140.00
€ 840.00
€ 264.00
€ 88.83
€ 25.37
€ 4.87
€ 106.19
€ 10 776.86

€ 3 176.13
€ 3 320.00
€ 963.67
€ 1 050.00
€ 215.40
€ 86.83
€ 22.06
€ 0.50
€ 116.81
€ 8 950.40

saldo

€ – 1 315.08

€ 114.82

activa
effecten
zichtrekening
kas
spaarrekening

€ 1 582.16
€ 1 423.02
€ 4 430.42

€ 427.99
€ 629.56
€ 6 493.87

totaal

€ 7 435.60

€ 7 551.42

