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Verslag bestuursvergadering van:
31/01/2019
Aanwezige
bestuursleden

Reniers Erwin, Hendrickx Freddy, Steurs Jules

Afwezige
Bestuursleden

Tollet Erwin (Verontschuldigd), Vanlangendonck Achille (Ziekte),
Mattheus Chiel (Verontschuldigd)

1. Het verslag van de vorige vergadering werd overlopen en unaniem goedgekeurd.
2. Het kasverslag werd overlopen en unaniem goedgekeurd.
3. De dagorde van de algemene en statutaire vergadering werd voorbereid
• Alle effectieve leden zijn uitgenodigd per mail of per post.
• Indien er geen 2/3 meerderheid aanwezig is kan de statutaire vergadering helaas
niet plaatsvinden.
• De punten die op de dagorde van de algemene vergadering staan mogen niet op
de dagorde van de statutaire vergadering staan, vandaar dat er dus 2
vergaderingen op een volgend zullen zijn.
• Op de algemene vergadering zal iedereen een informatiebrochure ontvangen
waarin alle info staat ivm aanpassingen aan het biljart.
4. Het Kampioenschap van Leuven en Verbondsprijskamp werd voorbereid.
• Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bij de “duo mix” zou het kunnen dat het
aanvangsuur hier vervroegd wordt van 13h00 naar 11h00 omdat het in de meeste
verbonden ’s avonds nog competitie is. Dit zal afhangen van het aantal
inschrijvingen.
• Het rankingtornooi zal na dit jaar geëvalueerd worden, bij gebrek aan interesse of
deelnemende spelers zal dit toekomst gericht niet meer ingericht worden. Indien
er wel voldoende interesse blijkt te zijn zal de organisatie ervan nog door gaan.
5. Dhr. Herman Sempels (HKT) werd uitgenodigd ivm het opstellen van een basisspeler
van de 1ste ploeg terwijl deze een vrije speeldag hadden in een lagere ploeg.
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6. Na het aan horen van de argumenten van HKT werd er beslist om de uitslag (1-12) te
behouden. Daar de reglementen nogal onduidelijk en dubbelzinnig zijn werd er
beslist om de uitslag te behouden (1-12) zoals hij was ipv te veranderen naar (12-0).
Er zijn bepaalde regels die elkaar tegenspreken ivm de basisspelers, deze regels
waren er nog van toen men met meer dan 1 basisspeler mocht zakken van ploeg.
Dit zal uiteraard naar volgend seizoen toe herbekeken en aangepast worden.

Secretaris KVGL,
Reniers Erwin
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