KONINKLIJK VERBOND
GOLFBILJART LEUVEN vzw
SECRETARIAAT KVGL :
P/A Reniers Erwin – Mechelsesteenweg 562/2 – 3020 Herent
GSM 0498/63.59.68. - Email: erwin.reniers@gmail.com

Verslag vergadering ploegen uit
1ste afdeling.
Aanwezige bestuursleden

Reniers Erwin, Hendrickx Freddy, Steurs Jules

Afwezige bestuursleden

Vanlangendonck Achille (Ziekte),
Tollet Erwin (Verontschuldigd),
Mattheus Chiel (Verontschuldigd

Aanwezige ploegen

BHM, BSH, HKT, KKB, DNH, DBL, KVDB, WWW

Afwezige ploegen

PDH, KOT, DJ, DZB

1. We zijn samengekomen op vraag van KVDB en dit naar aanleiding van het
opstellen van een speler die op dat ogenblik niet speelgerechtigd was.
• Eerder had het KVGL bestuur HKT al eens uitgenodigd en naar verhaal over
de feiten geluisterd, nadien hebben wij dan in alle geweten een beslissing
genomen. Er werd beslist dat HKT de punten mocht behouden.
• Helaas is op de beslissing een klacht gekomen en werd er ons gevraagd om
eens met alle ploegen uit de 1ste afdeling samen te zitten, wij hebben dit
onmiddellijk gerealiseerd.
• Alle aanwezige ploegen waren van mening dat HKT dit niet moedwillig
gedaan had.
• Er werd wel beslist dat de reglementen moesten toegepast worden, dit wil
zeggen dat HKT dus verliest met 12-0 ipv met 1-12 te winnen, er zullen
geen verdere sancties getroffen worden.
2. Er werd gevraagd om de beker volgend seizoen te mixen met ploegen uit ERE
om zo wat meer afwisseling te hebben, de secretaris zal alle clubs aanschrijven
om te horen wat hun mening hierover is.
• Dat wil zeggen dat voor de beker ERE & 1ste afdeling zal samenvallen en
2e & 3e afdeling, dit werd zeer positief onthaald door alle aanwezigen.
3. Er werd gevraagd om alle reeksen van 12 ploegen te maken en een poule
systeem voor de beker te spelen, zo heeft iedereen meer wedstrijden dan dat
er 14 ploegen in een reeks zouden staan.
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• De Secretaris zal alle clubs aanschrijven naar om naar hun mening te
vragen.
• Dit werd wel door alle aanwezige zeer positief onthaald, daar het naar 14
ploegen gaan nogal zeer onrealistisch blijkt te worden.
4. Vanaf volgend seizoen zal alles wat aangepast is in de reglementenbundel
terug gemarkeerd worden.

In opdracht van KVGL,
Secretaris KVGL,
Reniers Erwin
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