KONINKLIJK VERBOND
GOLFBILJART LEUVEN vzw
SECRETARIAAT:
Reniers Erwin – Mechelsesteenweg 562/2 – 3020 Herent.
 : 0498/63.59.68.

Verslag bestuursvergadering van:
11/06/2019
Aanwezige
bestuursleden

Vanlangendonck Achille, Reniers Erwin, Hendrickx Freddy,
Steurs Jules, De Clercq Tim (Nieuw)

Afwezige
Bestuursleden

Mattheus Chiel (Werk)

1. De Voorzitter en het huidige bestuur verwelkomde Dhr. De Clercq Tim als nieuw
bestuurslid van KVGL.
2. Het verslag van de vergadering van april 2019 werd zonder opmerkingen
goedgekeurd.
3. Het kasverslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd..
4. Dhr. Hermans Willy van DWL kwam langs ivm volgende zaken:
- Hij kwam vragen hoeveel het koste om in KVGL een club op te richten ten
opzichte van VGTO. Na de nodige uitleg van Hendrickx Freddy kwam hij tot de
conclusie dat KVGL meer dan de helft goedkoper is dan VGTO wat positief is.
- Hij vroeg naar een eerdere schuldenberg van DWL in het seizoen 2012-2013.
Dit kwam op €35,00/speler.
- Hij vroeg of het mogelijk was om deze schuld kwijt te schelden omdat ze nu met 2
ploegen terug naar KVGL komen ipv in VGTO te blijven. Dit is helaas niet mogelijk
om dat kwijt te schelden omdat er al een heel deel spelers van toen betaald
hadden.
- We vinden het wel positief dat ze terug in KVGL kwamen spelen.
5. De vergadering van 13/06/20119 met de clubs werd voorbereid.
- We hebben alle mogelijke reeksindelingen besproken om zo toch 14 ploegen in
ERE afdeling te krijgen, of iedereen hier mee akkoord zal zijn is nog af te wachten.
- De beker op normale manier of in poules werd besproken, dit zal ook door de
clubs zelf bepaald worden op 13/06/2019.
6. De nieuwigheden in de reglementenbundel werden besproken, de aanpassingen die
gebeurd zijn is louter op vraag van de clubs.
- De 6e speler moet voortaan om 00h00 aanwezig zijn ipv 23h30 (niet als hij dubbel
gaan spelen is, indien hij pas om 00h00 daar is dient dit vermeld te worden in het
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vakje opmerkingen bij de elektronische wedstrijdbladen, zolang de wedstrijd
bezig is mag hij sowieso binnenkomen).
- Als er 2 ploegen van dezelfde club in één reeks staan zullen deze heen en terug
gespeeld moeten hebben alvorens de competitie van start gaat, de data mogen
zij zelf bepalen en dienen dit wel door te geven aan de verbondssecretaris
wanneer dit zal zijn.
- De vijslijn word doorgetrokken tot aan de vliegkader en men zal alles onder deze
lijn enkel nog mogen rollen ipv te scoren.
7. De affiche van De Kampioenschappen werd voorgesteld, deze zal nog aangepast
worden aan de hand van wat de clubs beslist hebben op 13/06 ivm het spelen van de
beker.
- Er werd op vraag van enkele spelers en speelster een duo gemengd toegevoegd
(Man + vrouw).
8. KVGL zal heel wat ploegen hebben die zullen deelnemen aan de beker van België.
- De inschrijving is gratis.
- Ze spelen uiteraard vrijblijvend en zullen dus geen vergoeding ontvangen van
KVGL. (Wat de cafébaas of hun eigen club doet is uiteraard voor hun)
- Er zullen dit jaar voor KVGL spelen:
- HKT (Verbondskampioen)
- PDH (Bekerwinnaar)
- 55+
- 65+
- 2 damesploegen
- En nog enkele losse ploegen die zich vrijblijvend inschrijven.
9. De Verbondssecretaris vroeg of er iemand van de andere bestuursleden
geïnteresseerd was om ook net als hij hijzelf effectief lid te zijn bij BGB, kwestie van
daar niet steeds alleen te moeten zitten op de vergaderingen. Dhr. De Clercq Tim
was geïnteresseerd, dit werd goedgekeurd en hij zal dus voortaan samen met de
secretaris mee KVGL vertegenwoordigen op de vergaderingen van BGB.
10. Transfers:
- 31 transfers van spelers tussen clubs.
- 2 Nationale overgangen.
- 3 Overgangen van D4
- 1 geweigerde transfer.
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11. Dhr. Tollet Dirk had hem ook nog kandidaat gesteld om toe te treden tot het bestuur
van KVGL. We hebben dit besproken en zullen zijn kandidatuur in beraad houden.

Secretaris KVGL,
Reniers Erwin
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