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Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 20 april 2015 

in Den Boomgaard te Wolvertem 

 
Aanwezig: 
bestuursleden: Bert Kolsteeg - Erik Gerlo - Bert Heylen - Luc Meeuwsen - Johan Michils - Romain 
Vaes 
+ 21 leden en 2 leden vertegenwoordigd bij volmacht 

1. Welkomstwoord door voorzitter Bert Kolsteeg 
Bert heet iedereen welkom en duidt 2 stemopnemers aan. 
BC Forum telt nu 67 leden;  58 leden zijn via onze club aangesloten bij de VBL. Wij hebben 
geen leden die niet zijn aangesloten bij de VBL. Dat willen wij ook niet.  Wij hopen ook volgend 
jaar weer evenveel leden te hebben. 
Wij hebben dit jaar enkele nieuwe spelers mogen begroeten, dat doet ons veel plezier. Zij zijn 
vanuit de lessenreeks die wij samen met Pajottenland en Westrand hebben opgezet naar Forum 
gekomen. Ongetwijfeld de hardliners want het niveau van Forum heeft hen niet afgeschrikt. Dit 
jaar worden er opnieuw lessen gegeven in samenwerking met Pajottenland en Westrand: 11 
lessen die starten morgen 21 april; er zijn 22 deelnemers; lesgever is Ivan Sonck. 
Op de clubavonden hebben wij +/- 9 tafels (8,6 gemiddeld over het afgelopen jaar), met 1 lage 
uitschieter van 51/2 en één hoge van 14. Het bestuur doet een oproep om regelmatig te komen: 
niet het bestuur maar de leden maken de club door hun aanwezigheid, eigenlijk vooral om te 
bridgen in een aangename sfeer in een gezellig kader. Wij weten dat de prijzen voor 
consumpties hier aan de hoge kant liggen, maar wij betalen ook geen zaalhuur. 

2. Overzicht van de clubactiviteiten in 2014-2015 

a. Bretanque 
Wij hadden op zaterdag 9 augustus een “Bretanque” met 20 petanquers, 8 tafels en nadien een 
gezellig mosseldiner;  u kunt vast de 8ste augustus reserveren, dan gaan wij opnieuw 
“bretanquen”. 
Wij willen dit jaar opnieuw een browling organiseren; de datum staat nog niet vast, maar we 
denken aan februari /maart na de competitie. 

b. Nieuwjaarsreceptie en Paastotnooi 
Op 12 januari hadden wij de nieuwjaarsreceptie met daaropvolgend bridge met 141/2 tafels. 
Op 2de paasmaandag 6 april  hadden wij 9 tafels met diner nadien; iedereen was tevreden over 
de kwaliteit van hapjes en eten.  Nu er geen algemene vergadering volgde hangt het diner er 
een beetje los aan. De formule wordt herzien. 

c. Interclubkampioenschap 
Wij hadden 4 teams in competitie, dat was dit seizoen een enorm succes! Forum 1, Forum 2 en 
Forum 3 werden kampioen en het scheelde maar een haar of ook Forum 4 werd kampioen maar 
zij werden tot hun eigen teleurstelling ‘slechts’ 2de. Nogmaals proficiat aan allen: Bridgeclub 
Forum betekent iets in de competitie!  
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2. Financieel verslag 
Penningmeester Romain Vaes geeft een overzicht van de financiële toestand van de club. De 
balans op 28 februari 2015 toont een negatief saldo van 1246.32 euro (tabel 1). De 
voornaamste reden voor de negatieve balans is de kost voor materialen: 731 euro voor 
uitzonderlijke aankoop van speelkaarten (500 boeken! gezamenlijk met BC Pajottenland en BC 
Westrand; goed voor +/- 8 jaren) en 100 euro voor een nieuwe laptop (waarvoor dank aan Eric 
Lanckmans).  Tabel 2 onderaan geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven over de laatste 
10 jaren. 
Het lidmaatschap bedraagt sinds jaar en dag 45 € voor hoofdleden en 25 € voor het tweede 
lidmaatschap. Dat gaan wij zo houden.  Als club betaalden wij een bijdrage van 125 € per jaar 
en wij dragen per eerste lid 30 € af aan de VBL. Volgend jaar zullen wij per lid een hogere 
bijdrage betalen wat neerkomt op een meerkost van ongeveer 25 €. 
Zoals uit het financieel verslag blijkt zijn 4 competitieteams een kostbare zaak, maar het komt 
het niveau van de club ten goede. Wij gaan dus zeker door.  Wij hebben wel in samenspraak 
met enkele competitiedeelnemers besloten de bijdrage om gastheer te zijn af te schaffen zolang 
wij spelen in Hof te Bettegem. De prijzen zijn daar zeer laag. Gaan wij elders spelen wordt dat 
opnieuw in aanmerking genomen. Wij willen wel nog eens aandringen dat het de bedoeling is 
dat deelnemers aan de competitie zoveel mogelijk deelnemen aan de maandagavond-
bridgedrives, zodat zij op die manier een terugverdienkans geven aan de club.  

3. Wijziging van de statuten: voorstel tot wijziging van art. 2 
Art. 2 luidt als volgt: “Het maatschappelijke jaar vangt aan op 1 april en loopt tot 31 maart van 
het daaropvolgende jaar”.  
Omdat er rond 31 maart regelmatig inkomsten/uitgaven al dan niet meegerekend worden, 
afhankelijk van de datum van Pasen en de datum van het paastornooi, stelt het bestuur voor art. 
2 als volgt te wijzigen: “Het maatschappelijke jaar vangt aan op 1 maart en loopt tot eind februari 
van het daaropvolgende jaar”. 
Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. 

4. Verslag van de commissarissen 
De commissarissen (Jules Hendrickx en Dirk Lankhorst), kregen op 30 maart 2015 inzage in de 
boekhoudkundige bescheiden van het boekjaar 2014-15. De electronische boeken van de 
spaar- en zichtrekening stemden overeen met de bijhorende rekeninguitreksels en saldi, en gaf 
geen aanleiding tot opmekingen. Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld. De 
commissarissen 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.  

5. Goedkeuring van de rekeningen van het voorbije jaar en kwijting aan het bestuur 
De leden sluiten zich met handgeklap bij aan bij het verslag van de commissarissen. 

6. Aanduiding 2 commissarissen voor 2015-2016 
Dirk Lankhorst en Jules Hendrickx hebben toegestemd om het financieel verslag ook volgend 
jaar na te zien. 
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7. Verkiezing bestuursleden 
• voorzitter Bert Kolsteeg heeft nog een mandaat voor 1 jaar. 
• Erik Gerlo en Bert Heylen hebben nog een mandaat voor 2 jaren. 
• Luc Meeuwsen en Romain Vaes zijn einde mandaat en opnieuw verkiesbaar.  
• Johan Michils is einde mandaat en niet herverkiesbaar. Namens het bestuur en alle leden 

van BC Forum dankt voorzitter Bert Kolsteeg Johan voor zijn jarenlange en door ieder 
gewaardeerde inzet en drukt hij de hoop uit dat BC Forum nog af en toe op zijn deskundige 
medewerking beroep mag doen. 

• Er zijn dit jaar dus 4 mandaten vacant.  Er werden geen verdere kandidaturen ontvangen. 
• Luc Meeuwsen en Romain Vaes worden bij handgeklap herverkozen. 
• Noodgedwongen gaan we verder met het statutaire minimum van 5 bestuursleden. We 

blijven rekenen op ieders medewerking om de tafels af te ruimen op de maandagavonden. 
Namens het bestuur doet de voorzitter een oproep voor kandidaat-bestuursleden voor de 
toekomst. Een vrouwelijk element in het bestuur zou zeer welgekomen zijn. 

8. Begroting voor het volgende jaar 
Voor volgend jaar streven we naar een begroting in evenwicht: zonder uitgaven voor materiaal 
(dit jaar 831 euro) en zonder subsidies voor competitieploegen (dit jaar 560 euro) zouden dit 
moeten lukken. 

9. Rondvraag en varia 
Wat is de toekomst van het lokaal “Hof te Bettegem”, waar de competitiewedstijden doorgaan? 
Voor de competitie 2015-16 is er geen probleem; daarna is de toekomst onzeker. Zodra we 
bericht krijgen dat we daar niet meer kunnen spelen, zullen we op zoek gaan naar een ander 
lokaal. 

 
Namens het Bestuur, 
 
Erik Gerlo,  
Secretaris BC Forum 
24-04-2015 
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Tabel 1: Inkomsten en uitgaven 2014-2015 en 2013-2014 
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Tabel 2: Vergelijking inkomsten en uitgaven 2006-2015 

 

 
 


