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

Verslag bestuursvergadering van
05/03/2018
Aanwezig

Afwezig

Hendrickx Freddy, Reniers Erwin, Tollet Erwin, Steurs Jules

Vanlangendonck Achille (Ziekte), Mattheus Chiel (Verontschuldigd)

1. Het verslag van de vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd.
2. Het kasverslag werd goedgekeurd.
3. De statutaire vergadering van 15/03/2018 werd overlopen en voorbereid.
• Er zijn in totaal 29 effectieve leden + 6 bestuursleden, totaal is dus 35 leden.
• Van deze 35 leden zijn er 8 effectieve leden die moeten gestemd worden of ze de
vergadering mogen betreden.
• 35 leden – 8 leden = 27 leden, van deze 27 leden dient er minimum 2/3 aanwezig
te zijn alvorens de vergadering kan doorgaan (minimum 18 effectieve leden dus).
Indien dit niet bereikt wordt zal de statutaire vergadering dus niet doorgaan.
• Indien de statutaire vergadering niet doorgaat zal de verbondssecretaris iedereen
opnieuw uitnodigen met een minimum van 15 kalenderdagen tussen. Het
volstaat dan dat er slechts 1 effectief lid + de raad van bestuur aanwezig is om
deze te laten plaatsvinden.
• Er zal niet afgeweken worden van de dagorde die reeds naar iedereen verstuurd
is.
4. Aan de effectieve leden die zijn opgegeven bij BGB om KVGL te vertegenwoordigen
zal niets gewijzigd de komende jaren. Tenzij dit anders verijst of door
omstandigheden.
5. Op de BGB vergadering van 24/02/2018 heeft men toegelicht dat er een nieuwe
privacy wetgeving van kracht gaat begin 2019. Ieder lid van KVGL zal daarom een
privacy verklaring moeten ondertekenen tegen de start van het seizoen 2018-2019.
• Deze zal meegegeven worden op het overlegmoment met alle clubs einde juni
begin juli waar ook de nieuwe kalender dan wordt voorgesteld.
• Er zijn vanaf het seizoen 2018-2019 ook geen wedstrijdbladen meer, alles zal
digitaal gebeuren. Het KVGL bestuur zal daarom 4 avonden voorzien (1/reeks)
waarop telkens 1 maximum 2 leden van de ploegen uit deze serie worden
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uitgenodigd. Wanneer dit zal gebeuren zal later bekend gemaakt worden van
zodra alles beschikbaar.
6. De verbondsecretaris heeft samen met het bestuur van GBZA vergaderd om tot een
oplossing te komen voor BC De Porky’s die momenteel in de Shooters te Tremelo
spelen, dit lokaal is gevestigd op het grondgebied van KVGL. Aangezien GBZA vorig
seizoen niet heeft toegelaten dat de Ferme Charels uit Gelrode bij KVGL kwamen
spelen heeft KVGL uiteraard niet toegelaten dat De Porky’s in GBZA blijven spelen.
• De Porky’s heeft 6 ploegen 3 in de vrijdagreeks van GBZA en 3 in de
zaterdagreeks van GBZA.
• Aangezien KVGL geen zaterdag reeks heeft zijn we wel een beetje toegefelijk
geweest en mogen de 3 zaterdagploegen van De Porky’s in GBZA blijven, de
vrijdagploegen dienen echter in KVGL te spelen volgend seizoen. (staat ook in het
verslag van BGB van oktober 2017).
7. Het Kampioenschap en de Verbondsprijskamp van Leuven werden voorbereid.
• Jupiler NA wordt vervangen door Jupiler 0,0.
• Er zal terug een openbare trekking ter plaatse gebeuren zoals de vorige
seizoenen. Zo kan men niet zeggen dat er vals gespeeld wordt.
• Er zal terug gespeeld worden op 6 biljarts.
• De bekers zijn besteld en zullen geleverd worden ter plaatse.
8. De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden tijdens het Kampioenschap van
Leuven.

De Secretaris,
Reniers Erwin
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