Verslag
Vergadering met clubs van vrijdag 22/06/2018
Aanwezige clubs BSH, BLL, KKB, DBL, KNB, PDH, HHM, HKT, DNH, PAR, KOT, TB, BHM,
VDB, CAS
Afwezige clubs

DZB, WWW, SMP, BCC, DWA, NRB, ROZ, BCV, DJ

Aanwezige
bestuursleden

Hendrickx Freddy, Reniers Erwin, Tollet Erwin

Afwezige
bestuursleden

Vanlangendonck Achille (Ziekte), Mattheus Chiel (Verontschuldigd),
Steurs Jules (Vakantie)

1. De reeksindeling werd voorgesteld door de secretaris. Er werd beslist om te spelen
volgens het systeem dat huidig van kracht was. Het nieuwe systeem waarbij er geen
2 ploegen van dezelfde club meer in één reeks zouden spelen werd ook goed
bevonden voor in de toekomst. Nu was het helaas al te laat, daar de transfer periode
al reeds verstreken was en de clubs die naar ERE afdeling zouden moeten gaan zich
helaas niet meer konden versterken.
De reeksindeling is als volgt:
• ERE afdeling: BSH, OHL, PDH, VDB, HHM, VDB2, BLL, HKT, NRB, SMP, BLL2, OHL2.
• 1ste afdeling: KOT, VDB3, VDB4, DNH, OHL3, KKB, PDH2, DJ, DZB, BSH2, WWW,
HKT2, BHM, /.
e
• 2 afdeling: DWA, ROZ, SMP2, PDH3, TB, DNH2, NRB2, SMP3, BLL3, PAR, KKB2,
BCC, HHM2, HKT3.
e
• 3 afdeling: KOT2, BCV, CAS, BLL4, VDB5, WWW2, PDH4, PAR2, DWA2, ROZ2,
KNB, BCC2, SMP4, KKB3*.
2. Aangezien OHL2 gevraagd had om een vrijwillige degradatie maar er geen andere
ploeg naar ERE afdeling wou gaan werd dit momenteel geweigerd.
Er werd een rondvraag gedaan of er ploegen waren die vrijwillig naar ERE afdeling
zouden willen gaan om zo alsnog OHL2 te laten zakken. Indien er voor dinsdagavond
26/06/2018 te 20h00 geen vrijwillige kandidaten zijn zal alles wat betreft
reeksindeling blijven zoals het nu is.
3. Er werd gevraagd wie er vrijwillig kandidaat was om de beker te komen te trekken dit
jaar. HKT, TB zullen op woensdag 27/06/2018 om 16h30 de beker komen trekken in
ons verbondslokaal Café Pigeon d’Or.
Nadien zal de beker zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.
4. De secretaris heeft kort vermeld wat er veranderd in de reglementen.
4.1. Voortaan zal er bij plots onweer mogen uitgesteld worden, de bezoekende ploeg
bepaald al dan niet of de wedstrijd word uitgesteld aangezien zij de verplaatsing
dienen te maken. Deze wedstrijd zal ook moeten gespeeld worden alvorens de
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volgende speeldag gespeeld word, indien dit niet zo is zal de thuisploeg de
wedstrijd winnen met FF cijfers.
4.2. We schakelen over op elektronische wedstrijdformulieren dit seizoen. Clubs die
willen kunnen nog alles handmatig doen op originele wedstrijdformulieren, Deze
zullen dan voortaan de secretaris dienen te bereiken voor eerstvolgende
zaterdagmiddag.
4.3. Een reservespeler zal voortaan indien een club met ploegen in eenzelfde reeks
speelt moeten kiezen. Hij kan dus nadien enkel nog meespelen met een ploeg in
een andere reeks. Dit telt ook wanneer hij gewoon op het wedstrijdblad heeft
gestaan zonder te spelen.
Het kampioenschap van Leuven 2019 werd in grote lijnen voorgesteld. Dit zal
doorgaan van donderdag 07/03/2019 tot en met zondag 24/03/2019.
De juiste indeling zal nog bekendgemaakt worden alvorens het seizoen van start gaat
zo kan niemand de datum van de finale van de beker betwisten.
Het seizoen zal traditioneel van start gaan op de eerste vrijdag van september voor
1ste, 2e & 3e afdeling, ERE afdeling start een week later.
Er werd gevraagd waarom BHM niet ERE stond. Dit is heel simpel PPL is in ontbinding
en BHM is een totaal nieuwe club met maar enkele spelers van PPL geweest. Zij
hebben dan een aanvraag gedaan om in 1ste afdeling of 2e afdeling te mogen starten.
Aangezien er in 2e afdeling geen plaats was spelen zij dus in 1ste afdeling. De
aanwezige clubs hebben beaamt dat zij alles gedaan hebben volgens de reglementen.
In de vragenronde had geen enkele club nog vragen of opmerkingen en werd de
vergadering dus afgesloten.

Met vriendelijke groeten,
Secretaris KVGL,
Reniers Erwin

