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Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 25 april 2016 

in Den Boomgaard te Wolvertem 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Bert Kolsteeg - Erik Gerlo - Bert Heylen - Luc Meeuwsen - Romain Vaes 
+ 22 leden en 2 leden vertegenwoordigd bij volmacht; de aanwezigen kregen een drankje 
aangeboden door de club. 

1. Welkomstwoord door voorzitter Bert Kolsteeg 
Welkom bij onze jaarlijkse algemene vergadering,  
Bridgers worden steeds ouder zoals iedereen, maar de gemiddelde leeftijd stijgt en stijgt. We 
kunnen enkele nieuwe bridgers zoals Mik en Paul begroeten, in bridgekringen zijn dat jongelui, 
maar we moeten zuinig zijn op ons zelf. Veel ouder wordende leden willen niet meer zo laat de 
straat op, we doen een poging om echt op tijd te beginnen, zodat we om 12 uur ten laatste de 
uitslag kunnen geven. 
Ik roep iedereen op om zoveel mogelijk naar de clubavonden te komen. Wij hebben 64 leden en 
hebben een gemiddelde van 8 tot 9 tafels per avond. Een club leeft van zijn leden, en als soms 
het gebrek aan een partner het probleem is: blijf rondhoren en nodig iemand uit van buiten de 
club om in Forum met je te komen spelen. 

2. Overzicht van de clubactiviteiten in 2015-16 
Bretanque 
Op zaterdag 8 augustus hebben we onze jaarlijkse bretanque gehouden, s’ morgens petanque 
met de nodige kenners en amateurs, goed gemixt, de uitslag is zoals het hoort: onvoorspelbaar. 
Na ruim belegde pistolets hadden we 10 tafels voor de middagbridge en 42 deelnemers aan het 
mosseldiner (38 euro). Gaan we zeker weer doen: op zaterdag 13 augustus. 
Bridgedrive met etentje in BTC Wemmel 
Toto en Erik opperden een idee voor etentje (25 euro) op de BTC te Wemmel op zaterdag 19 
december. Er waren 7 tafels, een beetje weinig maar het was de eerste keer. Zeker voor 
herhaling vatbaar al is het aantal tafels beperkt (max 10). 
Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie met uitgebreide hapjes vond plaats op maandag 18 januari, naar goede 
gewoonte gratis voor de leden. Dat denken we zo te houden, ook al houdt de penningmeester 
ons scherp in de gaten. Tien tafels was niet teveel. Volgende keer graag allen komen, liefst de 
13/14 tafels die we ooit hadden. 
Interclubcompetitie 2015-16 
Vorig jaar hadden we een topjaar met drie 1ste en één 2de plaats en dus bevorderingen. Dit 
jaar zijn we tevreden dat niemand is gedegradeerd. Forum 4 heeft nog lang kansen gehad om 
als eerste te eindigen maar dat is ze net niet gelukt. Iedereen proficiat, volgend seizoen gaan 
we weer voor meer. 
Voor komend seizoen hebben de leden van Forum 3 een transfer aangevraagd: zij zullen voor 
Westrand uitkomen. Dat is jammer maar ook begrijpelijk want zij konden door familiale en of 
professionele redenen niet regelmatig op de maandagavonden aanwezig zijn en dat konden wij 
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wel verwachten. Wij hebben altijd geïnvesteerd in de ploeg en hopen dat zij lid blijven van 
Forum. Zij blijven in ieder geval altijd welkom. Forum 4 zal de plaats innemen van Forum 3 en 
wordt dus herdoopt in Forum 3. 
De locatie voor de thuiswedstrijden Hof Te Bettegem stopt er mee maar we hebben een nieuwe 
locatie op het oog, 200 meter verderop: hotel La Chaumière, 7 dagen op 7 geopend, met een 
opslagruimte voor ons materiaal. We bekijken dat samen met BC Pajottenland dat op zoek is 
naar een alternatief voor Den Horinck.   
Clubkampioenschap 2014-15 
De laureaten werden gehuldigd (beter laat dan nooit) en beloond met een fles wijn. 
Gezondheid! 

1ste  61.24%  Dirk Lankhorst & Luc Meeuwsen 
3de  58.02%  Mark Banen 

3. Financieel verslag 2015-16 
 

Inkomsten  Uitgaven 
Lidgelden 64 leden 2 635 

 
VBL VBL-lidgelden 1 590 

 
(49x45+6x35+9x25) 

   
VBL-clubbijdrage 158 

Clubavonden 
 

2 375 
 

Competitie 4 ploegen 1 010 

     
zaal Hof te Bettegem 50 

     
zaal Westrand 10 

Andere bankintresten 14 
 

Paasdiner Boomgaard 295 

 
beginnerscursus 14-15 54 

  
paaseieren 214 

     
geschenk 15 

    
AV drankje 95 

    
Bretanque huur plein 15 

     
broodjes 147 

     
prijzen 61 

     
Boomgaard 23 

    
Sinterklaas 

 
216 

    
Nieuwjaar n=40 800 

    
Andere bestuursvergaderingen 111 

     
materialen 142 

     
secretariaat 19 

     
bankkosten 27 

 
TOTAAL 5 078 

  
TOTAAL 4 998 

       
 

SALDO BRUT 80 
 

Activa zichtrekening 316.78 

 
Diefstal kassa 8/8 -393 

  
spaarrekening 4726.54 

 
SALDO NET -313 

  
kassa 185.55 

     Totaal 5228.87 
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4. Verslag van de commissarissen 
De commissarissen (Jules Hendrickx en Dirk Lankhorst), kregen op 28 maart 2016 inzage in de 
boekhoudkundige bescheiden van het boekjaar 2015-16. De elektronische boeken van de 
spaar- en zichtrekening stemden 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 penningmeester Romain 
Vaes zijn opdracht heeft vervuld. Zij 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 2016-2017 
Dirk Lankhorst en Jules Hendrickx hebben toegestemd om het financieel verslag ook volgend 
jaar na te zien. 

7. Verkiezing bestuursleden 
 Bert Kolsteeg is einde mandaat en is herverkiesbaar. 
 Erik Gerlo en Bert Heylen hebben elk nog een mandaat van 1 jaar. 
 Luc Meeuwsen en Romain Vaes hebben elk nog een mandaat van 2 jaren. 
 Er zijn dit jaar dus 3 mandaten vacant. Er werden geen verdere kandidaturen ontvangen. 
 Bert Kolsteeg wordt bij handopsteking herverkozen. 

8. Begroting voor 2016-17 
 

Inkomsten  Uitgaven 
Lidgelden 60 leden 2520 

 
VBL-bijdragen leden (=44x31+6x20)1 1484 

 
(=44x45+6x35+10x25) 

   
club (=58x2.5)2 145 

Clubavonden 52 avonden – 8 tafels 2288 
 

Competitie 3 ploegen (=320+280+205) 805 

     
zaal competitie3 50 

Andere bankintresten 2 
 

Paasmaandag paaseieren 250 

    
AV drankje 100 

    
Bretanque huur plein 15 

     
broodjes 150 

     
prijzen 70 

     
Boomgaard 100 

    
Sinterklaas chocolade 250 

    
Nieuwjaar receptie 1000 

     

Prijzen voor laureaten 
clubkampioenschap 75 

    
Andere bestuursvergaderingen 160 

     
materialen 150 

     
secretariaat 20 
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bankkosten 30 

 
TOTAAL 4810 

  
TOTAAL 4854 

       
 

SALDO -44 
 

   
 

1 De VBL-bijdragen zijn onderhevig aan de gezondheidsindex. Ze worden jaarlijks berekend op 
basis van de gezondheidsindex van de maand januari. De VBL-bijdrage voor 2016-17 wordt 31 
euro (i.p.v. 30 euro). De lidgelden van BC Forum zullen niet gewijzigd worden. 
2 De clubbijdrage is gelijk aan het aantal geregistreerde spelers van de club op 30 juni van het 
voorafgaande seizoen, vermenigvuldigd met € 2,50. 
3 De kost voor de competitiezaal is voorlopig niet gekend. Mogelijk ligt die hoger. 

9. Rondvraag en varia 
Er werden geen vragen gesteld of opmerkingen geformuleerd. 

 
 
 
Namens het Bestuur, 
 
Erik Gerlo,  
Secretaris BC Forum 
29-04-2016 


