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Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 23 april 2018 

in Den Boomgaard te Wolvertem 

 

1. Aanduiding van 2 stemopnemers en telling der aanwezigen 

De vergadering wordt geopend om 19:15. Er zijn dan 12 leden aanwezig; er worden geen 
volmachten gemeld. Om 19.30 zijn er 16 leden . Zij krijgen een drankje aangeboden door de club. 

2. Welkomstwoord 

Voorzitter Bert Kolsteeg heet de aanwezigen welkom en drukt zijn bezorgdheid uit over het dalend 
aantal leden: Forum heeft 44 leden aangesloten bij de VBL en 8 ‘sympathiserende’ leden: samen 
52 leden (vorig jaar nog 56 leden, 49 resp. 7). BC Forum heeft schijnbaar een ‘slechte’ naam: er 
zouden teveel sterke spelers zijn. Het percentage dat bij ons in competitie speelt is inderdaad hoger 
dan in andere clubs. Wij blijven deelname aan de interclub-competitie ondersteunen: verschillende 
leden zijn lid om voor Forum aan de competitie te kunnen deelnemen. Wij kunnen er alleen maar 
beter bridge door spelen op onze maandagavonden en ons competitief amuseren.  
Hij stelt vast dat men ook bij de VBL nationaal het aantal leden en clubs ziet verminderen. De VBL 
lanceert ambitieuze plannen om het tij te keren. Luc en Romain zijn met Patrick naar één van de 
uiteenzettingen gegaan en zij kunnen wat meer uitleg geven van het grote project ‘Bridge to the 
future’. Daarbij wordt ook onze bijdrage gevraagd om kandidaat bridgers te ronselen, in het 
bijzonder “recreatieve” bridgers. Het project heeft grote financiële consequenties. Wij werken samen 
met Pajottenland en Westrand en hebben over de nieuwe lidgelden die we vandaag voostellen met 
hen overlegd.  
De voorzitter vraagt dat we in de eerste plaats onze eigen club steunen door onze getrouwe 
aanwezigheid.. Zeven tafels zijn een gewenst minimum en zo is dat ook het aangenaamste: nodig 
andere paren uit naar onze maandagavondbridge, speel daarin een actieve rol en als u een avond 
geen partner hebt, doe a.u.b. moeite om toch een partner te vinden, ook van andere clubs.  
De voorzitter herinnert er aan dat wij dit jaar afscheid hebben genomen van ons prominent lid Toto, 
Lambert Roggen. Toto was een gepassioneerd bridger tot op zijn laatst. Hij was er nog bij met het 
nieuwjaarsbrideg, je kon hem er voor wakker maken. Toto is jaren lang een actief lid geweest van 
Forum, hij heeft lange tijd in het bestuur gezeten, organiseerde mee de bretanque (het 
petanquespel was een andere grote liefhebberij van hem) en de laatste jaren promoveerde hij het 
eindejaarsetentje bridge in de BTC. Toto droeg Forum een warm hart toe. Wij zijn hem dankbaar 
voor die jarenlange promotie van onze bridgeclub.  
Tot slot bedankt de voorzitter de bestuursleden voor hun inzet, Erik Lanckmans voor de regelmatige 
assistentie met de computer, Marc Banen voor zijn hulp bij het klaarzetten van de tafels; ook de 
hulp van de leden bij het opruimen op het einde van de avond wordt gewaardeerd. 

3. Jaaroverzicht 2017-18 

Bretanque. Op zaterdag 5 augustus hebben we onze jaarlijkse bretanque gehouden. Er waren 20 
petanquers (vorig jaar 21) en 6 bridgetafels (vorig jaar 7). 

Nieuwjaarsreceptie. De receptie met hapjes vond plaats op maandag 8 januari. Er werd gebridged 
aan 11 tafels (vorig jaar 10.5). 
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4. Financieel verslag 2017-18 door penningmeester Romain Vaes 

Forum 2017-2018 verklaring in- en uitgaven ( periode 1/03/17 tot 28/2/18 ) 

Inkomsten Uitgaven 

lidgelden 40 leden x45 1800,00 VBL bijdrage leden  1324,00 

  4 leden x35 140,00   inschrijving compet 925,00 

  8 leden x25 200,00       

    2140,00     2249,00 

            

clubavonden 47 bridgedrives 1661,00       

            

clubactiviteiten bretanque 874,00 bretanque mosselsouper 1 042,00 

        huur zaal 35,00 

        lunch 110,00 

        prijzen 63,00 

          1 250,00 

            

      nieuwjaarsreceptie   800,00 

            

      geschenken paaseieren 150,00 

        sinterklaas 190,00 

          340,00 

            

diversen intresten 4,23 bankkosten   41,02 

      rek 500   101,00 

      drink algem verg   76,00 

      prijzen compet   39,00 

      bijdrage compet   840,00 

          1 097,02 

            

totalen   4 679,23     5 736,02 

saldo   -1 056,79 

    

Activa op 28/02/2018: 3591.08 euro. 

5. Verslag van de commissarissen 

De commissarissen (Jules Hendrickx en Dirk Lankhorst), kregen op 12 maart 2018 inzage in de 
boekhoudkundige bescheiden van het boekjaar 2017-18. 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. 
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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 2018-2019 

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 1 jaar. 

 Luc Meeuwsen en Romain Vaes zijn einde mandaat; zij worden bij handgeklap herverkozen. 

 Erik Gerlo en Bert Heylen hebben nog een mandaat van 2 jaren. 

 Er werden geen andere kandidaturen ontvangen. De voorzitter doet toch een oproep om het 
bestuursteam te vervoegen; we mankeren een vrouwelijk bestuurslid. 

9. Begroting 2018-19 

Forum 2018-2019  prognose  in- en uitgaven ( periode 1/03/18 tot 28/2/19) 

Inkomsten Uitgaven 

lidgelden 40 leden x70 2800,00 VBL bijdrage leden: 40x50+4x40 2160,00 
  4 leden x60 240,00   aansluiting 137,50 
  6 leden x25 150,00   competitie: 320+280+205 805,00 

    3190,00     3102,50 

            

clubavonden 50 bridgedrives x32 1600,00       

            

clubactiviteiten bretanque 900,00 bretanque mosselsouper 900,00 

        huur zaal 35,00 
        lunch 100,00 
        prijzen 70,00 

          1 105,00 

            

      nieuwjaarsreceptie   800,00 

            
      geschenken paaseieren 190,00 
        sinterklaas 190,00 

          380,00 

            

diversen intresten 1,00 bankkosten   35,00 

      rek 500   85,00 
      drink algem verg   90,00 
      prijzen compet   90,00 
      compet lokaal   50,00 
      bijdrage compet   0,00 

          350,00 

            

totalen   5 691,00     5 737,50 

saldo   - 46,50 
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Als gevolg van de verhoging van de bijdrage aan de VBL worden de lidgelden verhoogd tot 70 euro 
resp. 60 euro, voor “eerste leden” resp. leden met gezinskorting. Deze aanpassing is gebeurd na 
overleg met de bevriende clubs Pajottenland en Westrand. De uitgaven zullen afnemen omdat de 
toelage voor competitieploegen geschrapt wordt en er geen tussenkomst voorzien wordt bij het 
mosseldiner. We verwachten een klein negatief saldo. 

Verscheidene leden drukken hun ongenoegen uit over de hoge bijdrage aan de VBL. Anderen zijn 
van mening dat de bijdrage relatief klein is in vergelijking met wat bij andere verenigingen betaald 
wordt.  

10. Viertallencompetitie 2018-19 

De kapiteins van de 3 ploegen hebben deelname aan de komende competitie bevestigd. 

11. Bespreking van art. 9 van het Huishoudelijk Reglement: 

De bespreking van artikel 9 van het huishoudelijk reglement over de toegelaten biedsystemen en 
conventies werd op de agenda geplaatst naar aanleiding van een vernieuwd Reglement 
Biedsystemen goedgekeurd door de VBL, waarin de regel van 18 werd afgeschaft. Tevens is er een 
vraag om zwakke openingsbiedingen beter te definiëren. Artikel 9 is hieronder weergegeven. 

 
Art. 9 Toegelaten systemen en conventies 
De clubavonden worden geklasseerd als categorie D (wat overeenkomt met de systemen en 

conventies die mogen gebruikt worden t/m derde nationale) : 

 Toegestane biedsystemen : groen, blauw en rood 

 Niet-toegestane biedsystemen : geel (hoog artificieel systeem) 
 Toegestane conventies : alle elementaire conventies 

 Niet-toegestane conventies : bruine (hoog artificiële conventies) 

Nota: de regel van 18 is van toepassing, ook in derde en vierde hand 

 
Volgende wijzigingen werden aan de leden voorgelegd. 

1. Schrappen van “Nota: de regel van 18 is van toepassing, ook in derde en vierde hand” 
2. Toevoegen van: “een zwak openingsbod op tweeniveau in eerste of tweede moet minstens x 

HP bevatten”, waarbij x nader te bepalen valt. 
 
De meerderheid van de aanwezige leden is geen voorstander van de voorgestelde wijzigingen. 
Artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement zal dan ook niet gewijzigd worden. 

12. Rondvraag, suggesties en varia 

 Eric Lanckmans merkt op dat NZ bijna altijd bye is wanneer er een oneven aantal paren zijn. Hij 
stelt voor om NZ en OW af te wisselen als bye-paar. 

 De voorzitter sluit de vergadering met een voorstel om het 50-jarig bestaan van BC Forum 
(stichtingsdatum is 01-09-1970) te vieren met een groots tornooi. 

 
Namens het Bestuur, 
Erik Gerlo, secretaris BC Forum 
05-05-2018 


