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Verslag vergadering
ERE afdeling van 17/05/2018.
Aanwezige clubs: VDB, VDB2, BSH, SMP, ODT, OHL, OHL2, BLL, HKT
Afwezige clubs: PDH, NRB, KOT

1. Aangezien er teveel op de ranking gespeeld wordt en gekeken wordt zal er volgend
seizoen tijdens de kampioenschappen iets speciaals ingericht worden de beste 16
van de ranking van het vorige seizoen.
Dit is geen verplichte deelname, indien men niet kan zal er niet opgeschoven worden
naar de 17e maar is er helaas een FF in de voorronde.
Dit zal nog verder uitgewerkt worden.
2. Er werd beslist om geen prijzengeld meer te geven op de kampioenschappen omdat
er nog steeds gespeeld wordt voor de titel eigenlijk en niet voor het geld.
3. Het streefdoel voor ERE afdeling is minimum 12 ploegen, zo kan het zijn dat er
meerdere ploegen uit 1ste afdeling zullen overgaan naar ERE afdeling om deze op te
vullen. Indien men wil degraderen zal men dit kunnen doen door het schriftelijk aan
te vragen uiteraard.
4. Wat de ranking van het afgelopen seizoen betreft was er een fout gebeurt en heeft
Morren Pieter eigenlijk ook een prijs gewonnen omdat hij evenveel wedstrijden
gewonnen heeft als Maho Eddy & Stroobans Bert. De prijs werd dan ook meteen
overhandigd aan Leribaux Alain zodat deze dit alsnog zo snel mogelijk aan Morren
Pieter kan bezorgen.
5. Er was gevraagd om iets te doen aan het late uur. Hierop werd er voorgesteld om de
belle onmiddellijk op 1 – 1 te beginnen en de bezoekend ploeg te laten opgaan als
eerste, zo is het ook onmiddellijk kaderspel en spaart men de tijd uit die 2 goede
spelers nodig hebben om van 5-5 op 1-1 te komen. Dit werd niet positief maar ook
niet negatief onthaald. We dachten om er eerst mee te starten in ERE afdeling om te
testen, er werd hier wel geen definitieve beslissing in genomen.
6. Er zal ook opnieuw zoals vorig jaar niet gespeeld worden tussen Kerst en Nieuwjaar.
7. Na de Kampioenschappen zal iedereen nog 3 wedstrijden ipv zoals verleden jaar in
ERE afdeling nog 1 wedstrijd.
8. Er werd voorgesteld om bij hevig slecht weer de wedstrijd zoals in de reglementen
beschreven te laten spelen binnen de 14 dagen na de oorspronkelijke datum en de
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bezoekende ploeg te laten bepalen of de wedstrijd alsnog doorgaat op de voorziene
avond omdat zij de verplaatsing dienen te maken en de thuisploeg gewoon thuis
speelt. Dit werd positief onthaald en de reglementen zullen hieromtrent dan ook
worden aangepast.
9. De ploegen die van naam veranderen in ERE afdeling mogen ook gewoon in ERE
afdeling blijven spelen, dit werd positief onthaald zonder stemming.
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