Koninklijk Verbond Golfbiljart Leuven
(K.V.G.L.)

Verslag statutaire vergadering van
donderdag 15 maart 2018
Aanwezige
bestuursleden

Vanlangendonck Achille, Reniers Erwin, Hendrickx Freddy,
Steurs Jules, Mattheus Chiel, Tollet Erwin

Afwezige
Bestuursleden

/

Aanwezige
effectieve leden

Billiard Christiane (BLL), Leribaux Alain (BSH),
Versonnen Paul (DNH), Borgers Johan (DWA),
Sempels Pieter-Jan (HKT), Mertens Johnny (KKB),
Devries Stijn (NRB), Vandael Roger (ODT),
De Greef Geert (OHL), Declercq Tim (PAR),
Vansteenkiste Jozef (PDH), Blockmans Chris (TB),
Cool Marc (VDK), Vanderplas Marc (WWW)

Afwezige effectieve
leden

Rummens Eugene (BCC), Van Tilt Tony (BCV),
Denon Tom (BCV), Engelbosch Francis (CAS),
Sergeys Luc (DJ), Knops Sandra (HKT),
Marchand Jacques (KOT), Haegheman Anfré (KOT),
Van Bael Marcel (PPL), Tooth Luc (ROZ),
Vanmuylder Bart (ROZ), Van Bedts Peggy (SMP),
Vander Haeghen Wim (VDB)

Volmachten

Verstraelen Patrick (NRB) volmacht gegeven aan
Dvries Stijn (NRB)

In totaal waren er 15 effectieve leden (van de 35), 1 volmacht en 6 bestuursleden
aanwezig.
In totaal zijn er dus 22 stemgerechtigden
1. De aanwezigheidslijst werd gecontroleerd door de secretaris en er waren 17 effectieve
leden aanwezig (hiervan waren er 6 bestuursleden), diegene die nog moesten gestemd

worden om de vergadering te mogen betreden werden niet meegeteld aangezien ze nog
moesten gekozen worden.
• Voor het eerst is jaren was er dus van de eerste maal genoeg effectieve leden komen
opdagen om de statutaire vergadering als rechtsgeldig te laten plaatsvinden.
2. De Voorzitter (Vanlangendonck Achille) opende de vergadering met een welkomstwoord
Hij bedankte iedereen voor de steun die hem werd toegekend in zijn revalidatieperiode, hij
bedankte ook de aanwezige bestuursleden die momenteel zijn takenpakket binnen KVGL
over nemen.
Hij hield ook aan dat het een kalm en rustig seizoen was zonder enig incident wat hij ten
zeerste apprecieert. Hij hoopt in de toekomst op zo een rustige en kalme manier te
kunnen verder werken.
3. De secretaris legde de lijst voor met nieuwe effectieve leden, hiervoor werd gestemd of zij
de vergadering mochten betreden. Het gaat om volgende effectieve leden:
Naam
Ja
Neen
Onthouden
1
Rummens Eugene (BCC)
2
Leribaux Alain (BSH)
12
5
/
3
Borgers Johan (DWA)
17
/
/
4
Sempels Pieter-Jan (HKT)
17
/
/
5
Knops Sandra (HKT)
6
De Greef Geert (OHL)
12
5
/
7
Van Bedts Peggy (SMP)
8
Vander Haeghen Wim (VDB)
9
Cool Marc (VDK)
15
2
/
•

De stemming werd geteld door de verbondssecretaris in het bijzijn van Dhr. Mertens
Johnny (KKB).
• Enkel de aanwezige effectieve leden die al verkozen werden op eerdere statutaire
vergaderingen mochten stemmen.
• Bij de effectieve leden waar niets is ingevuld wil zeggen dat ze niet aanwezig waren en
dus bijgevolg niet konden gestemd worden.
• Alle nieuwe effectieve leden werden dus verkozen en mochten de vergadering
betreden.
• Vanaf hebben zij dus ook het recht tot stemmen op de statutaire vergadering.
4. Dhr. Steurs Jules (Bestuurslid) is uittredend en terug verkiesbaar.
• Er werd gestemd voor een nieuw mandaat van 3 seizoenen.
• De stemming leverde volgende resultaat op:
Naam
Ja
Neen
Onthouden
Steurs Jules
21
/
1
• Steurs Jules is dus bij deze herverkozen voor de komende 3 seizoenen.
5. Dhr. Hendrickx Freddy (Kassier) legde de balans van 2017 en de begroting voor 2018 voor.
• Hij gaf hierbij dus ok de nodige uitleg.
• In totaal zit er bij het afsluiten van het boekjaar 2017 € 1675,79 in de kas van KVGL.
• In de begroting voor 2018 heeft hij voor consumpties iets meer dan het dubbele van de
vorige jaren genomen en dit omdat er 4 infoavonden zullen plaatsvinden met de clubs
om de komst van de elektronische wedstrijdbladen uit te leggen, de consumpties op
deze infoavonden zijn uiteraard tijdens de duur ervan voor de rekening van KVGL.

•
•

De wettelijke kosten voor het houden van de VZW zijn uiteraard omhoog gegaan.
Wat de zaal onkosten en de onkosten voor inrichtingen betreft zijn deze naar beneden
gegaan daar we vanaf heden de Verbondsprijskamp en het Kampioenschap van Leuven
samen organiseren. Hierdoor moeten we maar eenmaal huur van de zaal en de biljarts
betalen.
• Door de digitalisering naar de toekomst toe zijn er dus ook een pak minder boetes
hierdoor zal elke dus € 50,00 waarborg teruggestort krijgen. Dit zal in mindering
gebracht op de volgende jaarafrekening van de clubs bij de inschrijving.
• Verder was alles ongeveer hetzelfde gebleven als voorgaande jaren.
• Hier werden geen vragen rond gesteld en werd dus bij deze goedgekeurd door de
aanwezige effectieve leden.
6. Vanaf het seizoen 2018-2019 zullen we overschakelen op elektronische wedstrijdbladen.
• Er zullen hiervoor 4 infoavonden georganiseerd worden (1 per reeks), hier worden
telkens 1 of 2 spelers van elke ploeg die speelt in die reeks uitgenodigd (Liefst
Smartphone of pc kennis, basis is voldoende), de afwezigen zullen hier ongelijk hebben.
• Dit is een besparing voor de clubs want zij dienen geen wedstrijdbladen meer te
betalen.
• Het zal makkelijk te bedienen zijn via de smartphone.
• Clubs die alsnog wedstrijdbladen in het komende seizoen zullen deze tegen betaling
nog kunnen verkrijgen.
• Het seizoen 2018-2019 zal hier een overgangsjaar zijn.
• Wie als is wil zien hoe het er ongeveer zal uitzien kan gaan kijken op www.bnv-live.be.
• Iedereen was hiermee akkoord dat we dit zouden invoeren daar we ons toch een
beetje dienen aan te passen aan de moderne tijden.
7. Er werd voorgesteld om geen verplichting meer te doen van de effectieve leden per club:
• Dit werd negatief bevonden door Dhr. Leribaux Alain en er zal dus vanaf heden
maximaal 1 effectief lid meer zijn per club, daar er geen andere reacties op gekomen
waren.
• Clubs die er 2 hebben opgeven zullen er dus 1 moeten schrappen.
8. Daar alles gedigitaliseerd word zullen er geen reglement boekjes (kleine) meer gedrukt
worden.
• Alles is perfect te online te raadplegen.
• Er zal op vraag van Dhr. Leribaux Alain nog 1 groot (A4) reglementenboek gemaakt
worden dat dan kan opgehangen of ter beschikking zijn in het lokaal.
9. Daar de wet op de privacy verstrengd is zullen er op de site vanaf het seizoen 2018-2019
enkel nog het adres van de lokalen, de verbondssecretaris en de hoofdzetel van KVGL
staan.
• Er zal dus van niemand nog iets anders vermeld worden dan de naam.
• Elk lid bij KVGL zal tegen het begin van het seizoen 2018-2019 een privacy verklaring
dienen te ondertekenen waarin zij toestemming geven aan KVGL om naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum bij te houden in een database.
• Iemand die alsnog een telefoonnummer of een adres van een bepaald lid wil
bemachtigen via KVGL zal helaas teleurgesteld worden.
• De wetgeving is zodanig verstrengd dat wij niet anders kunnen dan deze te volgen.
10. Er zal terug een overlegmoment komen met clubs zoals vorig jaar einde juni, begin juli.

•

Clubs die vragen of opmerkingen hebben kunnen deze schriftelijk melden aan de
Verbondssecretaris.
• Deze zullen dan ook op de dagorde komen.
• We zullen misschien indien dit nodig is overschakelen naar 2 overlegmomenten met de
clubs per seizoen. 1 ongeveer halfweg het seizoen en 1 einde juni, begin juli.
11. Tot slot bedankte de Voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid.

Einde vergadering 21h08

Opgemaakt in opdracht van het bestuur van KVGL te Herent op 16/03/2018.

De Voorzitter,
Vanlangendonck Achille

De Secretaris,
Reniers Erwin

