Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 21 april 2014
in Den Boomgaard te Wolvertem
Aanwezig:
bestuursleden: Erik Gerlo - Bert Heylen - Luc Meeuwsen - Johan Michils - Romain Vaes
+ 22 leden en 2 leden vertegenwoordigd bij volmacht

1. Welkomstwoord door Johan Michils
Johan Michils heet iedereen welkom en verontschuldigt voorzitter Bert Kolsteeg die om familiale
redenen niet aanwezig kon zijn.
Johan drukt zijn zorg uit over de daling van het aantal leden. BC Forum telt nog 69 leden
(waarvan 6 bij VBL aangesloten via andere club), 13 minder dan vorig jaar en 34 minder dan 5
jaar geleden. Gezien de daling niet alleen aan sterfte te wijten is, vraagt hij welke initiatieven
kunnen genomen worden om het ledental op peil te houden. Een fusie met één of meerdere
naburige clubs (BC Pajottenland, BC Westrand) valt te overwegen.
Johan eindigt de verwelkoming met een rake schets van oud-voorzitter Marcel Schoonjans,
overleden op 9 september 2013. Marcel Schoonjans - de man die naar eigen zeggen “de
Russen heeft tegengehouden” - was een gepassioneerd bridger, nooit negatief tegenover
partner of tegenstander en steeds bereid te helpen waar het nodig was. Dankzij Gerda, Karin en
Yvan wordt de herinnering aan Marcel in de club levendig gehouden.

2. Overzicht van de clubactiviteiten in 2013-2014
a. Bretanque
Het bretanque-tornooi op zaterdag 10 augustus 2013 was minder geslaagd dan vorige jaren,
met 22 petanquers (24 in 2012) en 28 bridgers (44 in 2012). Dit jaar zal de bretanque
doorgaan op 9 augustus.
b. Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie ging door op maandag 20 januari. Er waren 14 tafels voor de
bridgedrive (17 in 2013). Iedereen was enthousiast. De formule zal behouden blijven:
“receptie met cava en luxe-hapjes” met start om 18h30.
c. Interclubkampioenschap
Het afgelopen seizoen was niet zo goed: 2 van de 4 competitieploegen spelen volgend jaar
een reeks lager.
Inschrijvingen voor de competitie 2014-2015 dienen te gebeuren vóór 1 mei 2014. Bert
Heylen, verantwoordelijke voor de interclubcompetitie, heeft de kapiteins van de
verschillende ploegen hieromtrent gecontacteerd. Enkel Forum 3 heeft zijn deelname nog
niet bevestigd. Kapitein Francis Aelbers belooft deze week antwoord te geven.
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3. Financieel verslag
Penningmeester Romain Vaes geeft een overzicht van de financiële toestand van de club. Het
gedetailleerd rapport is bijgevoegd (bijlagen 1-2). De balans op 31 maart 2014 toont een
negatief saldo van 1866,55 euro, deels te wijten aan het feit dat er nog uitgaven waren voor de
jaarvergadering 2013 en nog geen inkomsten voor de jaarvergadering 2014. Om hieraan te
verhelpen stelt de penningmeester voor om volgend jaar de balans op te maken rond eind
februari. De algemene vergadering zou dan ook niet meer op paasmaandag plaatsvinden. De
leden gaan hiermee akkoord.
De voornaamste reden voor de negatieve balans is de verminderde inkomst van de bridgedrives
na afschaffing van de vrijdagavondtornooien (nog 71 drives in 2013-14 vs. 100 in de vorige
jaren).
Er volgt een geanimeerde discussie waarbij verschillende voorstellen worden gedaan om de
begroting in evenwicht te houden:
• minder kostelijke nieuwjaarsreceptie: Johan antwoordt dat de nieuwjaarsreceptie een
traditie is waarbij de club de leden iets wil aanbieden; het is een stille gentlemenovereenkomst in het kader van de faciliteiten die Luc (Den Boomgaard) aanbiedt;
• lagere tussenkomst van de club voor de competitieploegen: voor de competitie 2014-15
zal de subsidie 25 euro per ploeg per thuismatch bedragen (nu 40 euro); later kan
overwogen worden de tussenkomst verder te verminderen of zelfs af te schaffen;
• afschaffing van de tussenkomst van de club bij activiteiten zoals bretanque,
mosselsouper en paasdiner;
• meer tafels voor onze bridgedrives: BC Forumleden zijn vaak in grote getale aanwezig
op bridgedrives van andere clubs; Johan dringt er op aan dat ieder zijn beste beentje
zou voorzetten om leden van andere clubs warm te maken voor onze maandagdrives.
De commissarissen, Dirk Lankhorst en Philippe Desmet (afwezig), kregen inzage in de
boekhoudkundige bescheiden van het boekjaar 2013-14. Er werden geen onregelmatigheden
vastgesteld. Zij waarderen de zorg en nauwgezetheid waarmee de penningmeester zijn
opdracht heeft vervuld en zijn van mening dat de algemene ledenvergadering van bridgeclub
Forum aan het bestuur decharge mag verlenen voor het financiële beheer over het afgelopen
boekjaar. De leden sluiten zich hierbij aan.

4. Verkiezing bestuursleden
•
•
•

voorzitter Bert Kolsteeg heeft nog een mandaat voor 2 jaar.
Luc Meeuwsen, Johan Michils en Romain Vaes hebben nog een mandaat voor 1 jaar
Erik Gerlo en Bert Heylen zijn einde mandaat en opnieuw verkiesbaar. Er werden geen
verdere kandidaturen ontvangen.
Bert en Erik worden bij handgeklap verkozen.

5. Aanduiding 2 commissarissen voor 2013-2014
Dirk Lankhorst heeft toegestemd om het financieel verslag ook volgend jaar te evalueren. Jules
Hendrickx vervangt Philippe Desmet als commissaris.
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6. Varia
6.1 Clubtornooien
• Verscheidene leden tonen hun ongenoegen over het late uur waarop de maandagdrives
soms eindigen. Het bestuur zal hieromtrent zorgen voor de nodige discipline. Er wordt op
aangedrongen
◦ geen nieuwe gift te beginnen wanneer de klok het signaal geeft 3 minuten voor het einde
van de ronde;
◦ om 20h stipt te starten;
◦ dat elk NZ-paar zijn tafel zou afruimen na het laatste spel
• Er wordt gevraagd dat elk NZ-paar er zou voor zorgen - behoudens onvoorziene
omstandigheden - dat de kaartverdelingen ingevuld zijn na de eerste ronde. Een sanctie (vb.
verlies van eventuele prijs) wordt overwogen worden voor de paren die de giften niet zouden
invoeren.
6.2 Beginnerscursus
BC Forum organiseert samen met BC Pajottenland en BC Westrand een initiatiecursus bridge.
Er zijn 33 cursisten! De lessen worden gegeven op dinsdagavond (19h30 - 23h) in Hof te
Bettegem. Het is de bedoeling de cursisten, na het einde van de lessen (half mei), daar nog
enkele maanden te laten spelen in een beschermde omgeving (alleen ACOL, openen vanaf
13HP, mogelijkheid tot vragen stellen tijdens bieden en spelen) en bijgestaan door leden van de
3 clubs. Het bestuur rekent op de medewerking van vele Forumleden.

Namens het Bestuur,
Erik Gerlo,
Secretaris BC Forum
23-04-2014
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Bijlage 1: Financieel verslag 2013-14 - Verklaring in- en uitgaven
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Bijlage 2: Financieel verslag 2013-14 - Vergelijking inkomsten - uitgaven
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