Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 29 april 2019
in het Jan Van Ruusbroeckollege
1. Aanduiding van 2 stemopnemers en telling der aanwezigen
De vergadering wordt geopend om 19:15. Er zijn dan 16 leden aanwezig; om 19:30 zijn er 24 leden;
er worden geen volmachten gemeld. De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. Zij krijgen
een drankje aangeboden door de club.

2. Welkomstwoord door voorzitter Bert Kolsteeg: 2018-2019 belangrijk jaar
Na vele jaren in Den Boomgaard in Wolvertem, hebben wij een nieuwe locatie moeten zoeken voor
onze maandagavondbridge. Laten we duidelijk zijn. Wij zaten daar goed, maar het is een beetje
begrijpelijk nu we ook zelf zicht hebben op de inkomsten uit een avond bridgen, dat Luc klaagde
over zijn omzet en ons eerder duldde vanwege de lange goeie relaties. Toen wij in 2009 met de
Warande-bridge terug bij Forum in den Boomgaard aansloten, was er nog een maandag- en
vrijdagavond bridge en waren 10 tot 12 tafels heel gewoon. We hebben dan in het appartement op
de eerste verdieping gespeeld en zijn dan verhuisd naar de zaal. Het waren andere tijden en feit is
dat wij nu blij zijn met 7 tafels zoals de laatste 3 maandagen. Het is volgens het bestuur een illusie
terug naar den Boomgaard te willen.
De nieuwe locatie hier in het Ruusbroeckollege is financieel een haalbare kaart, we betalen 50 €
huur voor de zaal en betalen voor de zeer welkome hulp aan de bar, - wij willen Maya daarvoor
uitdrukkelijk danken en Stefaan ook die al een paar keer de dienst heeft overgenomen: bedankt.
Wij vragen iedere deelnemer aan onze maandagbridge minstens 2 consumpties te gebruiken aan
onze iets hogere prijzen en dat gebeurt ook in de praktijk. Bedankt daarvoor.
De zaal heeft natuurlijk ook zijn nadelen, wij moeten zelf de financiën regelen, consumpties noteren
en afrekenen, er is geen vaste bediening dus het opruimen en de afwas op het einde, de
regelmatige passanten tot 9u/9u30, de harde trappen tegen de deur, maar wij als bestuur oordelen
dat het een doenbare zaak is met de hulp van enkele van jullie en zijn unaniem van mening dat dit
lokaal de eerste keuze is en blijft.
We hebben hier zelf onze nieuwjaarsreceptie georganiseerd met Tapas en Cava en de meningen
waren positief, dus voor herhaling vatbaar.
Het lidmaatschap is in dit jaar van 45€ naar 70€ gegaan door de hogere bijdrage voor de VBL.
we gaan jullie nog de keuze moeten voorleggen of je bridgecontact digitaal wilt ontvangen, dat zou
de bijdrage met 10 € verlagen.
Wij staan als Forum mee achter het initiatief van Pajottenland om nieuwe cursus te organiseren
o.l.v. Ivan Sonck. Misschien een gelegenheid om kennissen er op te attenderen. Kandidaten
kunnen zich melden.
Wij hebben dit afgelopen jaar afscheid moeten nemen van onze oprichter Jules Hendrickx. Jules
was een echte bridger, met ambitie, wilde winnen, - verliezen was hij niet goed in – hij speelde in de
liga en nationaal voor diverse clubs, deed alles om het telkens goed of beter te doen en liet alles
achter om te kunnen bridgen. Hij heeft ook diverse bestuurlijke functies opgenomen en was lange
tijd voorzitter van Forum en ook van de Vlaamse en Belgische bridgefederaties.
Gelukkig hebben wij hem in september kunnen vieren met de organisatie van ons 50 jarig bestaan weliswaar een beetje naar voren getrokken - en we hebben dat gedaan hier in de bar van het
Ruusbroeckollege in de Forumlaan, waar Forum zijn naam aan dankt. We waren nog eens met een
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ouderwets aantal tafels en het was een geslaagd geschenk dat werd geapprecieerd. Daar hoort
onze bijzondere dank bij voor Janny, die met het idee is gekomen toen Jules slechter werd.

3. Jaaroverzicht 2018-19
Het Bretanque-tornooi ging niet door bij gebrek aan belangstelling
De nieuwjaarsreceptie met cava en tapas vond plaats op maandag 7 januari. Er waren 34 bridgers
aanwezig.

4. Financieel verslag 2018-19 door penningmeester Romain Vaes

lidgelden

clubavonden

clubactiviteiten

Bank

totalen
saldo
Activa

Forum 2018-2019 verklaring in- en uitgaven ( periode 1/03/18 tot 28/2/19 )
ledenaantal: 51
Inkomsten
Uitgaven
32 leden x 70
2240,00
vbl
lidgelden
4 leden x 60
240,00
competitie
2 leden x 45
90,00
les
13 leden x 25
325,00
2 895,00
44 bridgedrives
Ruusbroec

bretanque

1 352,00
1 646,00
2 998,00
435,00

Memory

1 080,00

intresten

2,48

clubavonden

clubactiviteiten

Ruusbroec
huur en drank

1860,00
915,00
100,00
2875,00

1562,5

bretanque

435

Memory

1452,35

Bank

kost

39,03

diversen

sinterklaas
pasen
drink AV
nieuwjaarsreceptie
rek 500
Competitie

195
145
52
290,1
110
64
856,1

7 410,48

7219,98
190,50

Spaarrekening
Zichtrekening
Kassa

2422,82
615,24
743,52
3781,58

5. Verslag van de commissarissen
Op 1 April 2019 kregen ondergetekenden inzage in de boekhoudkundige bescheiden van het
boekjaar 2018-2019. De elektronische boeken van de spaar- en zichtrekening stemden overeen
met de bijbehorende rekeninguittreksels en saldi. De kasrekening stemde overeen met de
bijbehorende bescheiden, en gaf geen aanleiding tot opmerkingen. Er werden geen
onregelmatigheden vastgesteld.
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Wij waarderen de zorg en nauwgezetheid waarmee de penningmeester Romain Vaes zijn
opdracht heeft vervuld.
Wij zijn van mening dat de algemene ledenvergadering van bridgeclub Forum aan het bestuur
décharge mag verlenen voor het financiële beheer over het afgelopen boekjaar.
Wolvertem, 29 April 2019,
Dirk Lankhorst
Johan Michils
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 2019-2020
Johan Michils heeft toegestemd om het financieel verslag ook volgend jaar na te zien. Allicht zal
Dirk Lankhorst (niet aanwezig) ook toestemmen.

8. Verkiezing bestuursleden





Bert Kolsteeg is einde mandaat; hij wordt bij handgeklap herverkozen.
Luc Meeuwsen en Romain Vaes nog een mandaat van 2 jaren.
Erik Gerlo en Bert Heylen hebben nog een mandaat van 1 jaar.
Er werden geen andere kandidaturen ontvangen.

9. Begroting 2019-20
Prognose 2019-2020
ledenaantal: 45
lidgelden

clubavonden

Inkomsten
32leden x 70
3ledenx60
10ledenx25

48 bridgedrives
Ruusbrouc

Uitgaven
2240,00 vbl lidg
180,00
250,00
2 670,00

32 x 50
3 x 35
compet

1 536,00 Ruusbroec
7 920,00
9 456,00

huur
drank

1600,00
105,00
915,00
2620,00

3600
4800
8400

clubactiviteiten

Bank

intresten

3,00 Bank
diversen

totalen

12 129,00

saldo
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kost

40

sinterklaas
pasen
drink AV
nieuwjaarsreceptie
rek 500
Competitie

200
150
50
300
50
50
800

11860,00
269,00
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10. Viertallencompetitie 2019-20
De competitieploegen moeten bij de VBL aangemeld worden vóór 1 juni. De kapiteins van de 3
ploegen zijn uitgenodigd op de volgende bestuursvergadering (maandag 6 mei) om hun beslissing
kenbaar te maken.

11. Rondvraag, suggesties en varia


Van sommige dranken (fruitsap) is de houdbaarheidsdatum overschreden. In de toekomst zal er
nauwlettend toegezien worden dat dit niet meer gebeurt.

Namens het Bestuur,
Erik Gerlo
06-05-2019
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