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1. Jaarrekening en balans 2012-2013 en budget 2014
Zie bijlage 1: samenvatting van de resultatenrekening 2012-2013 opgesteld door de bedrijfsrevisor. De
balans vertoont een winst van € 6.798. De eenmalige kost van € 8.000 die jaarlijks in de boeken
verschijnt, zal in het maatschappelijk jaar 2014 in eenmaal afgeboekt worden.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en ontlast de Raad van Bestuur van de Brdigeboetiek De
vergadering bedankt Ben De Lathouwer voor het uitstekende werk.
2. Samenstelling van de Raad van Bestuur van de vzw Bridgeboetiek.
Huidige leden: Nico De Roover, Robert Ketels, François Kilian, Armand Van de Ven. De samenstelling
van deze Raad zal behandeld worden in een latere vergadering.
3. Zaak dhr. D.N.
Dhr. D.N. Denis is de betaling verschuldigd van een factuur dd. 29 maart 2012 (€ 15,95 voor een
kaarthouder plus verzending). Na verschillende herinneringen, weigert deze persoon te betalen en heeft
zich daarenboven onhebbelijk gedragen tegenover de verantwoordelijke van de boetiek.
Dhr. DN. aangetekend schrijven van 27 februari 2014 uitgenodigd om zijn zaak te verdedigen
tijdens huidige vergadering. Op deze brief is geen reactie gekomen en hij was ook niet aanwezig of
vertegenwoordigd tijdens huidige vergadering.
De algemene vergadering van de Bridgeboetiek besliste om aan dhr. D.N. een bijkomende factuur te
sturen ten belope van € 25 voor allerlei administratieve kosten, zoals brieven met herinnering, telefoons
en twee aangetekende brieven. Daarenboven wordt aan de Raad van Bestuur van de Vlaamse Bridge Liga
gevraagd om passende maatregelen te nemen (zie verslag Raad van Bestuur VBL dd. 9 april 2014).

Bijlage1 : Balans Bridgeboetiek vzw maatschappelijk jaar 2012-2013 (18 maanden)

