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Verslag Algemene Vergadering 

zondag 24 maart, 14.00 uur, clublokaal 

 

INLEIDING 

 

De Algemene Vergadering is van start gegaan een korte verwelkoming door de voorzitter. De 

voorzitter mocht ongeveer 30 personen welkom heten, wat een lagere opkomst is dan normaal. 

Het goede weer heeft hier misschien meegespeeld, maar zeker het feit dat er geen verkiezingen 

dit jaar gehouden worden. Het bestuur werd vertegenwoordigd door; Pieter Vanparijs, Dirk 

Lemaitre, Viviane De Waele, Jens Jossaer, André Leplat, Lieve Vanhooymissen, Ann  Jacques 

en Jos Celis. Peter Meurrens en Marc Craenen waren verontschuldigd.  

 

CIJFERS 

 

André neemt in dit hoofdstuk de kerncijfers van onze club onder de loep. Beginnende met de 

tafelbezetting en vervolgens de financiën, afsluitend met een woordje uitleg over de BTW. 

Vervolgens krijgen de commissarissen het nawoord en het bestuur haar eventuele kwijting.  

  

Tafelbezetting 

 

Algemeen gaat de tafelbezetting achteruit, echter niet drastisch. De grafiek onderin geeft een 

beeld. 

 

 
 

Van 49,42 tafels per week in het jaar 2018 gaan we naar 46,34. 
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Als we dan meer in detail de dagen gaan bekijken is het duidelijk dat de verschuiving van de 

avonden naar de namiddag wordt verdergezet. Woensdagavond is de beste avond en 

maandagnamiddag de beste namiddag. Zie grafieken hieronder. 

 

 
 

Zowel dinsdagavond als donderdagavond zijn een bezorgdheid. De stijging van 

donderdagavond is uitsluitend aan de Demer en Dijle competitie te wijten. Zonder deze 

teamcompetitie is er ongeveer evenveel interesse op dinsdagavond als donderdagavond. Dit is 

een probleem dat het bestuur wil aanpakken, hierover verder in het verslag meer. 

 

 

Financiën 

 

Standen op de rekening 

 
 

Kosten aan het lokaal 

 
 

 

Barinkomsten 

 



 

Bridge gerelateerde kosten/inkomsten 

 
 

Niet-bridge gerelateerd 

     
 

Resultaat 

 
 

Het nettoresultaat toont een verlies van €11.856 hetwelk volledig verklaard wordt door de 

investering van €16.327. Deze investering hebben we aan het lokaal besteed en had beduidend 

hoger geweest zonder de zeer geapprecieerde bijdrage van een sponsor. De huurprijs van ons 

lokaal wordt wel met €500 per maand verminderd en dit voor 3 jaren om deze investering terug 

te verdienen, al is dat geen volledig correcte woordkeuze. 

Zonder de verhuis had de club een nettowinst van ongeveer €4.500 kunnen boeken, ondanks de 

achteruitgang van het aantal leden en barinkomsten. We hebben dus een financieel gezonde 

club, maar de teruggang van leden baart het bestuur zorgen. Het verlies kon gemakkelijk 

gedragen worden door onze gunstige cashpositie, deze bedraagt na boekjaar 2018 nog steeds 

€56.685. 

 

Nawoord commissarissen 

 

De commissarissen (Hubert Verbeke, Patrick Herroelen en Dirk Verheyden) hebben de cijfers 

nagekeken en volledig bevonden. Ze hebben geen opmerkingen en adviseren de leden om het 

bestuur kwijting te verlenen. Gezien de commissarissen vorig jaar voor 2 jaar benoemd werden 

is een nieuwe officiële benoeming niet noodzakelijk. Het bestuur en de leden dankt hen voor 

hun bijdrage 

 

BTW 

 

Onze club wordt vanaf 1 april BTW plichtig gezien we een grotere omzet dan €25.000 per jaar 

hebben. 

De BTW-nummer is aangevraagd en recent toegekend. De strategie is om aan het lokale BTW-

kantoor een voorstel te doen waar we alle barinkomsten volledig aangeven, maar de inkomsten 

van het tafelgeld (de €4 die elke speler betaalt per toernooi) vragen we uit deze regeling te 



houden. Het strookt ook met het advies van de BBF en de ervaring van een andere bridgeclub. 

We wonnen ook de adviezen in van Michel Samon. Mocht blijken dat het BTW-kantoor niet 

ingaat op dit voorstel valt het te overwegen om de bar in een aparte vereniging te zetten 

waardoor we onder de grens van €25.000 komen met enkel de lidgelden en inleg van elke speler.  

De verhoging van 10% van de barprijzen zijn niet toereikend om het supplement aan BTW 

kosten te dekken, maar tezamen met de verhoging van het tafelgeld van €3 naar €4 wel. We 

zullen nu ook de BTW van facturen kunnen inbrengen wat af en toe ook zal opleveren.  

Dirk Verheyden adviseert het bestuur om aan de VBL een factuur (met BTW) te vragen voor 

de aanrekening van het Bridge-Beter magazine. 

 

 

Eventuele kwijting 

 

De Algemene Vergadering gaf kwijting aan het bestuur. 

 

 

LOKAAL 

 

Blijven in Ons Huis 

 

Het bestuur heeft beslist om voor onbepaalde duur te blijven in Ons Huis, het huidige lokaal. 

Dit was een keuze gezien QRF, de projectontwikkelaar die het complex waar we voorheen 

verbleven kocht, de mogelijk gaf terug te keren. Naar analogie van de vorige AV hebben we 

zelfs een intentie tot huur afgeleverd aan QRF. De redenen waarom we deze piste met 

goedkeuring van de AV begraven zijn de volgende: 

De huurprijs + onroerende voorheffing maken het dubbel zo duur als Ons Huis. Daarnaast 

moeten we opnieuw zwaar investeren gezien de ruimte slechts casco opgeleverd wordt. Er is 

geen enkele fietsenstalling mogelijk en enkel voorin zijn een paar ramen. Verder is er enkel 

daglicht via een aantal koepels. De AV heeft het bestuur hierin gevolgd en de intentie tot 

verhuur wordt opgezegd op 25 maart. 

 

Fietsenstalling 

 

Het bestuur wil verduidelijken dat het binnen parkeren van de fietsen is toegelaten, maar we 

vragen met klem om alle medegebruikers van Ons Huis te respecteren. Doorgangen moeten dus 

vrijgehouden worden! We verkiezen echter om de fietsen in de stalling buiten te zetten. 

Het bestuur heeft een uitbreiding van de fietsenstalling aan de voordeur verkregen van de Stad 

Leuven. De goedkeuring is officieel, het is wachten tot de werken effectief zullen uitgevoerd 

worden.  

 

Veiligheid 

 

Om de veiligheid te verhogen heeft het bestuur 4 camera’s geplaatst. Alle toegangen naar het 

lokaal en de kassa worden gefilmd, maar niet in het lokaal zelf. Dit voor de privacy van leden 

en tappers. 

 

Investeringen 

 

Het bestuur heeft beslist te investeren in een nieuwe deur aan de kaboutermanstraat. Deze zou 

onze hoofdingang moeten worden met geautomatiseerde bel. Het bestuur bewaakt dat het 

comfort van de dichtstbijzijnde tafel niet in gedrang komt, dit eventueel met een gordijn of een 

sas.  



Daarnaast is de akoestiek een probleem, maar dat probleem wordt vooral veroorzaakt door de 

spelers die ook een stuk stiller kunnen zijn tijdens het spelen. We vragen dan ook expliciet om 

meer aandacht te hebben hiervoor. Daarnaast bekijkt het bestuur wat ze kan ondernemen om de 

akoestiek te verbeteren.  

Dirk Verheyden stelt voor om opnieuw kadertjes op te hangen voor de ploegen die 
gepromoveerd zijn in het lokaal. Het is een leuk idee en het bestuur bekijkt waar dit 
mogelijk kan gebeuren. 
 
 
AGENDA ’19-‘20 

 
Het bestuur heeft laten weten de moeilijke beslissing genomen te hebben om het vaste 
donderdagavondtoernooi af te schaffen in de vorm dat het vandaag heeft. Dit omdat zowel 
dinsdagavond als donderdagavond te weinig bezet is. We proberen hiermee het tij te 
keren. Het bestuur biedt wel iets in de plaats, namelijk thema-avonden. Deze kunnen 
verschillende vormen aannemen: een individueel toernooi, dames-nodigen-uit, foster-
avonden, een Japanse-avond, een quiz, een verkort toernooi, … Er zijn veel mogelijkheden 
en ook de Demer en Dijle zal blijven doorgaan op donderdagavond. Deze beslissing wordt 
vanaf april reeds doorgevoerd. De eerste speciale avond zal zo snel als mogelijk 
gecommuniceerd worden.  
 
De rest van de agenda er als volgt uit: 
 

• Dagelijkse clubtoernooien (maandagnamiddag, dinsdagavond, woensdagavond, 
donderdagnamiddag en vrijdagavond. Zaterdag competitie) 

• Opleiding nu & september 
• Brunch 14/04 
• BBQ 6/07 
• Kroegentocht 3/08 
• Pietermantoernooi 11/11 
• Nieuwjaarsreceptie 3/01 
• Butlercompetitie 
• Demer & Dijle ism bc ‘t Begijntje 

 
De voorzitter haalt aan dat het bestuur veel inspanningen levert alle leden en niet-leden 
gezellig te laten bridgen in verschillende vormen, te bedienen door een gekende tapper 
en een proper lokaal te verzorgen aangevuld met bijkomende activiteiten zoals hierboven 
opgesomd.  
 
 
VOORZITTERSCHAP 

 

Pieter Vanparijs heeft aangekondigd ontslag te nemen als voorzitter en uit het bestuur van de 

club. Dit deed hij een tijdje geleden aan het bestuur en nu op de AV voor alle leden. Pieter heeft 

3 jaar met enthousiasme de club geleid.  

De hoofdreden voor zijn ontslag is zijn gezin en zijn bedrijf dat meer tijd en aandacht vragen. 

Daarnaast gaf Pieter aan dat hij als voorzitter een constante verantwoordelijkheid draagt en het 

eerste aanspreekpunt is. Hij wil graag terug meer plezier in bridge als hobby beleven en neemt 

daarom afstand van de verantwoordelijkheid die een voorzitter meedraagt. Hij blijft echter 

aanwezig en heeft te kennen gegeven actief te willen bijdragen aan het bridge-technische in 

onze club. Naar analogie wat Rutger doet, maar dan met korte mini-cursussen of andere 

initiatieven.  

 



De leden hebben Pieter bedankt voor zijn inspanningen en verwezenlijkingen de afgelopen 3 

jaren.  

 

 

RONDVRAAG 

 

 

Ethiek blijft een aandachtspunt. We zijn een veel meer een amicale club dan een 

competitieve, maar dat wil niet zeggen dat het een “kieken kot” moet zijn en bij momenten 

lijkt het erop. Het bestuur vraagt alle leden om in de mate van het mogelijke de job van de 

CTL niet moeilijker te maken dan het al is en hier rekening mee te houden.  

 

De houten bakjes zijn aan vervanging/restauratie toe. Het bestuur bekijkt dit. 

 

Tijdens vorige AV werd de vraag gesteld of subsidie niet mogelijk is vanuit de stad Leuven. 

Dit kan, en het bestuur heeft hier de nodige acties voor ondernomen. Het is echter een proces 

dat nog minstens een jaar zal duren gezien er eerst een erkenningsprocedure is. 

 

 

 

Zoals de traditie het voorschrijft hebben we aansluitend een (ingekort) toernooi gespeeld.  

 

 

 

 

Opgemaakt 26 maart 2019 

 

 

 

 

Pieter Vanparijs 

 


