Verslag van de Algemene Vergadering van 21-4-2016
Aanwezig in persoon: 21 leden, vertegenwoordigd door volmacht: 14 leden.
De voorzitter heet iedereen welkom en wijst op de mooie nieuwe inrichting, waarvoor hij
Lisette, Franzin en Bob nogmaals hartelijk bedankt.
Jackie Sarteel en Renia Quisthoudt worden als stemopnemers aangeduid.
1. Verslag van de secretaris:
Sinds de vorige Algemene Vergadering hebben we 19 nieuwe leden mogen aansluiten.
Tien daarvan werden reeds lid voor de Bijzondere Algemene Vergadering van juni vorig
jaar, zij werden toen reeds definitief aanvaard. De negen andere werden nu definitief
aanvaard: Prith Roy en Steve De Roos (die terug lid werden), Wouter Van Den Hove en
Sam Bahbout (veelbelovende nationale jongeren) en Tony McPherson, Marc Grangé,
Luc Bynens, Sabine Claes en Gaby Van Walle, die onder de naam Herakles in ons lokaal
spelen, en uit sympathie lid werden van onze vzw. Dat brengt het ledenaantal op 62.
En twee van onze leden werden ouders: Tine en Steven kregen Anna.
2. Verslag betreffende de afgelopen competitie:
Squeeze 1 haalde net als vorig jaar de finale ereafdeling. Squeeze 2 had in tweede
nationale lang uitzicht op promotie, maar moest zich in extremis tevreden stellen met een
tweede plaats. Daarentegen kon Squeeze 3 wel kampioen spelen, en we hebben volgend
jaar dus twee teams in tweede nationale. Squeeze 4 moest echter de nationale
afdelingen vaarwel zeggen en vervoegt Squeeze 5 in Liga 1. Squeeze 6 kon geen potten
breken en blijft nog een jaartje in de allerlaagste afdeling.
In de damescompetitie van het district Antwerpen hadden we meer succes – Squeeze 1
speelde voor de zoveelste keer kampioen. Proficiat Leentje, Carine, Hilde en Nora.
In de Belgian Pairs eindigden Steven en André op één tiende van een punt (op een totaal
van 646!).
Steven en Sam wonnen het nationaal kampioenschap IMP pairs
In het nationaal kampioenschap dames paren was de titel voor Ann Chapelle.
In de Flanders' Pairs triomfeerden Greet en Johan.
Wat de eigen tornooien betreft, we hadden nogmaals een “groot” tornooi op 11
november, en dit werd gewonnen door Sam en Robert. De Marathon werd gewonnen
door Bert Geens en Wouter Van Den Hove. De Schaal van Antwerpen door Squeeze 2
(Greet, Johan, Bob en Alon)
Andere mooie resultaten waren er in het Internationaal tornooi van Riviera. Steven en
Steve waren eerste, Sam en Mike Vandervorst tweede. Deze twee paren werden later
ook geselecteerd in de nationale ploeg (samen met Philippe Coenraets en Zvi Engel) om
de nationale eer te gaan verdedigen, binnen twee maanden in Budapest.

3. Verslag van de schatbewaarder:
Zonder de eenmalige kostenpost die we vorig jaar moesten slikken konden we dit jaar
terug positief afronden, met een batig saldo van 4800€.
4. Verslag van de kascommissaris: wordt voorgelezen, handgetekend, goedgekeurd en
overhandigd aan de secretaris.
5. Goedkeuring wordt gegeven voor de rekeningen.
6. Budget 2016: het voorgestelde budget wordt goedgekeurd.
7. De kascommissaris is bereid zijn mandaat te verlengen.
8. Vaststelling lidgeld:
Het lidgeld wordt behouden op 100 € voor competitiespelers en 50 € voor steunende
leden, de junioren krijgen 25 € korting, echtparen 10€.
9. Huishoudelijk Reglement:
Dit hadden we tot voorheen niet. Alhoewel het bepalen van een huishoudelijk reglement
een taak is van het bestuur, wordt dit eerste reglement aan de leden getoond bij de
Algemene Vergadering. Er zijn geen opmerkingen.
10. Verkiezing van het nieuwe bestuur:
er zijn 3 posten vacant waarvoor 3 kandidaten zijn: Lisette, Wouter en Franzin.
Zij worden verkozen door de Algemene Vergadering.
Samenstelling nieuw bestuur:
Voorzitter: Gunther
Ondervoorzitter en Viertallen: Steven
Secretaris: Herman
Penningmeester: Lisette
Tornooileider: Wouter
Feestbestuurder: Franzin
Materiaalmeester en Gebouw: Norbert
11. Toespraak door Yves Caeymaex, voorzitter van Herakles:
Hij bedankt Squeeze en zijn leden voor de goede ontvangst in het lokaal en feliciteert de
club met de verfraaiingen.
Aanwezigheid:
In persoon: Berghs Lisette, Caeymaex Yves, Claes Sabine, Dauwe Gunther, De Deken
Bob, De Deken Guy, De Donder Steven, De Schepper Lieven, De Wael Herman,
Fornoville Norbert, Maes Mich, McPherson Tony, Quisthoudt Renia, Sarteel Jackie, Van
Den Hove Wouter, Van Santvoort Hugo, Vande Putte Jean, Van Walle Gaby, Verhoeven
Carl, Verleyen Leentje, Verret Franzin (21)
Bij volmacht: Corthout Chris, Corthout Eric, Dobbels Tine, Duverger Jan, Grangé Marc,
Motte Niddy, Penninck Joost, Rooze Henri, Tobback Frans, Van Den Avyle André, Van
Den Heuvel Gommaire, Van Der Auwera Jacqueline, Van der Meer Griet, Vanderborcht
Willy (15)

