
Verslag Algemene Vergadering d.d. 9 april 2012 in d e Boomgaard, Wolvertem
 
Aanwezig:

Bestuursleden:  Ann Chapelle – secretaris
  Jules Hendrickx – penningmeester
  Erik Gerlo
  Bert Heylen 

Verontschuldigd: Bert Kolsteeg - voorzitter  
    Marc Stinis - competitieverantwoordelijke  
    Roger De Samblanx – materiaalmeester  

+ 31 gewone leden en 2 volmachten 

1. Jaarverslag  2011-2012 

Welkomstwoord door de penningmeester.

Jaarverslag door de penningmeester

• Lokaal : / voordelen :  centraal gelegen
   materiaal kan blijven staan
  \ nadelen : 1ste verd en trap

        prijzen voor de consumpties

• Clubavonden : 6 – 7 tafels = onvoldoende
alternatieven?

• Cursus voor beginners : slechts 1 inschrijving → niet doorgegaan

• Dit jaa moesten we afscheid nemen van 3 trouwe leden : Laurent Van Hauthem, 
Henri Bael en Staf Buelens

• Bretanque op zat 3 sep 2011. 
17 petanquers, 7 bridgetafels, 22 deelnemers aan het mosselfestijn.
Toch was er in eerste instantie weinig belangstelling en Erik Gerlo heeft hard zijn best 
moeten doen om voldoende volk bijeen te krijgen.
Volgend jaar misschien samen met een andere club organiseren.
Bretanquekampioen : Jean Van Campenhout.

• Op 15 sept 2012 is een barometer gepland samen met Westrand. Meer info hierover 
volgt later.

• Interclubkampioenschap. Deelname met 4 ploegen. 
Forum I : werd vierde in nat II
Forum II : werd vierde in liga 1 
Forum III : werd vijfde in liga 1
Forum IV : werd vijfde in liga 2



Proficiat aan alle ploegen en veel succes volgend jaar! 

• Subsidies aan de interclubploegen
Na overleg in het bestuur werd besloten de bijdrage voor volgend jaar te verhogen 
van 35 naar 40 € ( met een oproep aan de spelers om regelmatig aanwezig te zijn op 
de clubavonden )

• Nieuwjaarsreceptie 
Deze receptie was goed verzorgd. Er waren 64 inschrijvingen, goed voor 16 
bridgetafels!

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

Samenvattend en afgerond : 
Inkomsten :   7300 €   ( = – 1700 € tov vorig jaar )

      Uitgaven :      6500 €   ( = – 2500 € tov vorig jaar )
Saldo :             800 €   
Clubactiva :   8360 €   ( = +  800 € tov vorig jaar ) 

Minder inkomsten tgv minder ontvangst in lidgelden
            Clubavonden
Minder uitgaven tgv minder uitgaven voor materiaal

    VBL bijdragen

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

3. Verslag van het boekhoudkundig nazicht  door de commissarissen  

Dirk Lankhorst en Philippe Desmet ( in vervanging van Henri Bael ), beiden aanwezig.

Op 2 april 2012 kregen de commissarissen inzage in alle boekhoudkundige bescheiden 
van het boekjaar 2011 – 2012. De boeken van de spaar- en zichtrekeningen stemden 
volledig overeen met de bijhorende rekeninguitreksels en saldi. De kasrekening stemde 
overeen met de bijhorende bescheiden en gaf geen aanleiding tot opmerkingen. Er 
werden geen onregelmatigheden vastgesteld.
De commissarissen waarderen de zorg en nauwgezetheid waarmee de penningmeester 
zijn opdracht heeft vervuld.

De commissarissen concluderen bijgevolg dat aan de rekenplichtige décharge mag 
worden verleend voor zijn beheer over het afgelopen boekjaar.

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

5. Aanduiden 2 commissarissen  voor 2012-2013 : 
Dirk Lankhorst
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Philippe Desmet

6. Bestuursverkiezing.

• Bert Kolsteeg heeft nog een mandaat voor 1 jaar.
• Erik Gerlo en Bert Heylen hebben beiden nog een mandaat voor 2 jaar.
• Roger De Samblanc trekt zich terug uit het bestuur
• Ann Chapelle, Jules Hendrickx en Marc Stinis zijn einde mandaat
• Marc Stinis stelt zich niet herverkiesbaar
• Jules en Ann stellen hun mandaat ter beschikking en blijven alleen als er 

onvoldoende kandidaten zijn voor het bestuur

Er zijn bijgevolg 4 plaatsen vacant in het Bestuur
Kandidaten :

• Luc Meeuwsen stelt zijn kandidatuur
• Johan Michils stelt zijn kandidatuur
• Romain Vaes aanvaardt bestuurslid te worden als er geen andere kandidaten zijn
• Ann Chapelle zal bestuurslid blijven aangezien er geen andere kandidaten zijn

Zij worden met handgeklap gekozen.

Wij danken Jules, Marc en Roger voor hun jarenlange inzet. 

7. Goedkeuring begroting 2012-2013 :

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.

8. Huldiging van de club- en interclubkampioenen door Erik Gerlo

Clubkampioen maandag 
1. Philippe Desmet 59.44 %
1. Philippe Volcke 59.44 %

      3. Rita Maerten 59.24 %

Clubkampioen vrijdag 
1. Johnny Simon 59.88 %
2. Erik Gerlo 59.55 %
3. Linda Finaut 58.87 %

     Meeste aanwezigheden : Agnes Appelmans en Rita Maerten ( 96 op 99 wedstrijden )

9. Varia.

9.1. Evaluatie uitkomstkaart op de bridgemates

Dit leidt niet tot tijdverlies en zal dus verder gezet worden
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9.2. Evaluatie kaartverdeling op internet

Verschillende mensen kijken er naar. Blijft dus behouden

9.3.Alternatieve rangschikking voor het clubkampioensch ap

Verschillende mensen kijken er naar. Blijft dus behouden

9.4. Butler

Telkens de eerste maandag en vrijdag van sept tot febr.
Heeft een aantal voorstanders en blijft dus eveneens behouden, behalve als er een  
bye is.

9.5. Verzekering BA

Wordt niet verlengd

Namens het Bestuur,

Ann Chapelle, 
Secretaris BC Forum
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Bijlage : Financieel Verslag

2009-2010 2010-2011 2011-2012
    

ontvangsten   
lidgelden  € 3 835.00 € 3 785.00 € 3180
clubontvangsten € 5 545.00 € 5 214.00 € 4086
intresten  € 81.78 € 65.22 € 67.67
totaal  € 9 461.78 € 9 064.22 € 7333.76

    
uitgaven    
clubactiviteiten totaal € 4 648.10 € 3 176.13 € 1897.21

 jaarvergadering € 1 064.00 € 514.00   € 220
 Durbuy  € 200.00
 bretanque € 546.58 € 236.13   € 209.21
 Brugge € 417.50  
 Sint Niklaas € 262.20 € 239.00   € 220
 nieuwjaarsreceptie € 1 850.00 € 1 700.00   € 1248
 browling € 507.82 € 287.00

VBL lidgeld+viertallen +clubbijdrage € 2 985.00 € 3 320.00 € 2815
materiaal  € 1 684.24 € 963.67 € 653.86
prijzen  € 140.00  € 175.55
competitiebijdrage € 840.00 € 1 050.00 € 686
bestuursvergadering € 264.00 € 215.40 € 140.30
secretariaatskosten € 88.83 € 86.83 € 27.83
bankkosten € 25.37 € 22.06 € 19.96
diversen  € 4.87 € 0.50 € 94.46
verzekering € 106.19 € 116.81 € 9.44
totaal  € 10 776.86 € 8 950.40 € 6519.61
    
saldo   € – 1 315.08 € 114.82 € 814.15
    
activa    
effecten    
zichtrekening € 1 582.16 € 427.99 € 1447.68
kas  € 1 423.02 € 629.56 € 354.16
spaarrekening € 4 430.42 € 6 493.87 € 6561.73
totaal  € 7 435.60 € 7 551.42 € 8363.57
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