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Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 13 maart 2017 

in Den Boomgaard te Wolvertem 
 

1. Aanduiding van 2 stemopnemers en telling der aanwezigen 
De vergadering wordt geopend om 19:15. Er zijn dan 17 leden aanwezig; iets later zijn er 19. Zij 
krijgen een drankje aangeboden door de club. 

2. Welkomstwoord 
Voorzitter Bert Kolsteeg heet de aanwezigen welkom en bedankt zijn bestuur voor de inzet en 
zorg voor het functioneren van de club. Ook de helpers bij clubavonden en organisatie van 
evenementen worden bedankt. Alle hulp is welkom. 
Dank ook aan Den Bomgaard dat wij hier mogen spelen. Al zijn de drankjes wat aan de dure 
kant, we mogen niet vergeten dat de zaal gratis is. Dat willen we graag zo houden. Het is wel 
degelijk de bedoeling dat we minstens 2 consumpties nemen. Daar wordt op gerekend. 

3. Jaaroverzicht 2016-17 
Bridgeclub Forum bestaat inmiddels meer dan 40 jaar. Waar zijn de gouden jaren in 
Ruusbroeck aan de Forumlaan, waar avonden met 14/15 tafels gewoon waren, waar de 
werkende mens zich kwam ontspannen met het edele bridgespel? We hebben ook nog 
vrijdagbridge gekend, zoveel belangstelling was er ooit. Die tijden liggen ver achter ons. Onze 
maandagavonden hadden vorig jaar gemiddeld 7.3 tafels, in 2015 waren dat er nog 8.1. We 
tellen nog 56 leden waarvan er 49 via Forum bij de VBL zijn aangesloten (vorig jaar 64 resp. 
55). We verliezen leden omdat sommigen liever in de namiddag spelen of omdat het niveau van 
het spel bij BC Forum te hoog zou zijn.  
We moeten de realiteit onder ogen zien. Pogingen om nieuwe leden te werven zijn maar beperkt 
succesvol. De gemiddelde leeftijd was bij de oprichting net boven de 40, nu allicht net boven de 
70. We voorzien nog graag 3 jaar door te gaan maar moeten misschien nadenken over 
maandagnamiddagbridge. Dit is voor de werkenden onder ons (nog steeds de helft) niet zo 
interessant. Wij zullen mettertijd een rondvraag organiseren. 
Bretanque 
Op zaterdag 13 augustus hebben we onze jaarlijkse bretanque gehouden. Er waren 22 
petanquers en 7 bridgetafels (vorig jaar 10). 
Bridgedrive met etentje in BTC Wemmel 
De eindejaarsbridge ging door op zaterdag 17 december. Er waren 8 tafels (vorig jaar 7). 
Nieuwjaarsreceptie 
De receptie met hapjes vond plaats op maandag 16 januari. Er waren 10.5 tafels (vorig jaar 10). 
Interclubcompetitie 2016-17 
Onze viertallen hebben zich goed geweerd. Forum 1 strandde op een zucht van de eerste 
plaats in nationale 2. Forum 2 en 3 konden zich handhaven in nationale 3 resp. liga1. 
 
Clubkampioenschap 2015-16 
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1ste  62.0 % Luc Meeuwsen 
2de  59.8 % Patrick Finaut 
3de  59.3 % Dirk Lankhorst 

4. Financieel verslag 2016-17 door penningmeester Romain Vaes 

 
De inkomsten van de lidgelden gaan volledig naar de VBL omdat de bijdrage voor 
competitieploegen zwaar doorweegt. We moeten dus “leven” van de inkomsten van de 
clubavonden. Gelet op de dalende trend van het ledenaantal en van het aantal tafels op de 
clubavonden was het bestuur de mening toegedaan dat een negatief saldo aanvaardbaar is. Het 
is niet de bedoeling om binnen enkele jaren de boeken te sluiten met duizenden euro’s in kas. 
De vergadering steunt deze gedachtegang. 
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5. Verslag van de commissarissen 
De commissarissen (Jules Hendrickx en Dirk Lankhorst), kregen op 27 februari 2017 inzage in 
de boekhoudkundige bescheiden van het boekjaar 2016-17. De elektronische boeken van de 
spaar- en zichtrekening stemden overeen met de bijhorende rekeninguittreksels 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 décharge mag verlenen voor het financiële beheer over het 
afgelopen boekjaar.  

6. 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. 

7. Aanduiding 2 commissarissen voor 2017-2017 
Dirk Lankhorst en Jules Hendrickx hebben toegestemd om het financieel verslag ook volgend 
jaar na te zien. 

8. Verkiezing bestuursleden 
 Bert Kolsteeg heeft nog een mandaat van 2 jaar. 
 Luc Meeuwsen en Romain Vaes hebben elk nog een mandaat van 1 jaar. 
 Erik Gerlo en Bert Heylen zijn einde mandaat en herverkiesbaar. Zij worden bij 

handopsteking herverkozen. 
 Er werden geen andere kandidaturen ontvangen. 

9. Begroting voor 2017-18 
We verwachten ongeveer dezelfde inkomsten als vorig jaar. De uitgaven zullen toenemen 
omdat de toelage voor competitieploegen verhoogd wordt tot 840 euro (40 euro per thuismatch 
per ploeg). 

10. Viertallencompetitie 2017-18 
De kapiteins van de 3 ploegen hebben deelname aan de komende competitie bevestigd. 

11. Rondvraag, suggesties en varia 
Ivan Peeters vraagt meer respect voor de klok. Het gebeurt al te vaak dat de uitslag om 
middernacht nog niet bekend is. We verzoeken met aandrang geen nieuwe gift te beginnen 
wanneer de laatste 3 minuten van een ronde zijn ingegaan. Bert Heylen dringt er op aan dat 
ieder daartoe de nodige zelfdiscipline zou opbrengen.  
 
Eric Lanckmans merkt op dat er vaak te laat gestart wordt. We kunnen niet starten vooraleer het 
juiste aantal tafels gekend is omdat we verschillende loopkaarten gebruiken wanneer er 6, 7 of 
8, of 9 tafels zijn. Het bestuur dringt er op aan om zeker om 5 voor acht aanwezig te zijn en 
iemand (partner, bestuurslid) te verwittigen wanneer men weet dat men later zou toekomen. 
 
Janny Vrolijk vraagt of sponsoring mogelijk is. Volgens de vergadering is die mogelijkheid quasi 
onbestaande.  
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Janny suggereert dat minder sterke spelers misschien niet zouden afgeschrikt worden indien er 
– zoals vroeger ooit het geval was – in twee reeksen zou gespeeld worden. Binnen de 
vergadering overweegt het gevoel dat we te weinig leden tellen om nu een tweede reeks te 
starten. 
 
Anne Barbier suggereert dat we misschien meer tafels zouden hebben indien we opnieuw op 
vrijdagavond zouden spelen. Omdat de zaal vaak niet beschikbaar is op vrijdagavond wordt de 
mogelijkheid niet verder onderzocht. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.57 met een oproep om zo vaak mogelijk naar de 
clubavonden te komen, de klok in het oog te houden, en aardig te zijn tegenover partner en 
tegenstrever. 

 
 
Namens het Bestuur, 
 
Erik Gerlo, secretaris BC Forum 
19-03-2017 


