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1. Het verslag van de vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd.
2. Het kasverslag werd goedgekeurd.
3. Er was een voortel binnengekomen om de schorsingen die opgelopen worden tijdens
de kampioenschappen van Leuven of de Verbondsprijskamp onmiddellijk na de
kampioenschappen laten in te gaan in plaats van de eerste speeldagen van het
nieuwe seizoen zoals het nu het geval is.
• Dit werd positief onthaald en zal in de toekomst (vanaf seizoen 2018-2019)
worden toegepast.
• Indien er spelers een transfer doen worden de nieuwe ploegen niet benadeeld
maar wel de huidige ploegen.
• Indien er niet genoeg speeldagen meer zijn na de kampioenschappen gaat de
schorsing uiteraard verder in het nieuwe seizoen of tot na betaling van de boete
die eraan gekoppeld is.
4. Er was een voorstel binnen gekomen van Devroey Johan om 3e afdeling op te splitsen
in 2 reeksen daar de eerste 6 ploegen er ver bovenuit steken ten opzichte van de
andere.
• Dit werd negatief onthaald en zal dus niet worden toegepast omdat de reeksen
dan zou bestaan uit 5 of 6 ploegen wat het niet plezant maakt om te spelen.
5. Er is nogal wat wrevel geweest rond de testwedstrijden:
5.1. Eerst was er nogal wat gewoel rond BSH2 daar zij niet gespeeld hebben met
hun vaste ploeg maar met nogal wat versterkingen.
• Volgens de reglementen mag dit en is er dus niets aan de hand.
• De reglementen zullen hieromtrent worden aangepast en in een
testwedstrijd zullen voortaan enkel nog de spelers mogen spelen die over de
duur van het ganse seizoen de meeste wedstrijden hebben meegespeeld.
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5.2. Het wedstrijdblad van de testwedstrijd PPL – VDB3 werd door VDB3 “Onder
voorbehoud” afgetekend.
• Er was een brief die reeds op voorhand was gestuurd naar KVGL en naar
verschillende andere clubs binnen KVGL.
• Het ging namelijk over de wedstrijd DZB – PPL van 09/02/2018. Toen deze
wedstrijd gespeeld diende te worden was er een spijtig sterfgeval te
betreuren bij DZB waardoor zij deze wedstrijd hadden uitgesteld. Toen zij
deze wedstrijd zouden spelen op 16/03/2018 was er een sterfgeval bij PPL
waardoor zij dus de wedstrijd opnieuw dienden uit te stellen wat begrijpelijk
is.
• Zij hebben deze wedstrijd dus gepeeld op vrijdag 06/04/2018 nadat het
KVGL bestuur dit had beslist dat zij dan moesten spelen.
• Volgens VDB is dat in strijd met de reglementen waarin zij gelijk hebben.
Zij halen aan in de reglementen dat een uitgestelde wedstrijd diende
gespeeld te worden vooraleer de laatste 3 speeldag ingaan en dat en club
niets mag inrichten tijdens de kampioenschappen, hier hebben zij gelijk
maar we moeten toch een beetje respect tonen voor de overledenen.
• De reglementen zullen hieromtrent worden aangepast naar volgend jaar toe
en dit omdat het uiterst zelden voorkomt dat er langs beide partijen een
sterfgeval voorkomt.
6. Er werd gevraagd om de letterwaardes is grondig laten na te kijken bij BGB daar er
nogal wat spelers met een verkeerde letterwaarde spelen op de kampioenschappen.
• Dit zal door de verbondssecretaris nagevraagd en opgevolgd worden.
7. De Kampioenschappen zullen anders ingedeeld worden naar volgend jaar toe:
• De Openbare trekking ter plaatse zal blijven omdat daar zeer veel goede reactie
op komen.
• De zaal werd vastgelegd voor een langere periode waardoor er meer
schiftingsdagen komen.
• Dit jaar was het echter niet mogelijk om de zaal voor een langere periode te
hebben.
• Het programma voor de komende kampioenschappen zal ook al voorgesteld
worden vooraleer het nieuwe seizoen ingaat zodat er geen discussie kan
gebeuren over wanneer de finales van de beker zullen gespeeld worden.
8. Er werd beslist omdat er nogal wat clubs uit het verbond VGTO naar KVGL willen
komen om de reeksen eerst aan te vullen met ploegen die nu al reeds actief zijn in
KVGL. Pas als deze niet willen zal er aan de vraag van de nieuwe clubs kunnen
voldaan worden. Anders zullen zij starten in de reeksen waar er vrije plaatsen
gekomen zijn (lagere afdelingen).
Met ploegen uit ERE afdeling zal er op 17/05/2018 samengezeten worden om te zien
en te bespreken hoe het verder kan evolueren met ERE afdeling. Van elke ploeg die
nu momenteel actief is in ERE afdeling zal er een verantwoordelijke van worden
uitgenodigd. De afwezigen hebben uiteraard altijd ongelijk en nadien ook geen recht
meer van spreken.
9. Dhr. Siaens Walter en Dhr. Vander Haeghen Wim werden uitgenodigd na het
aftekenen van het wedstrijdblad van de testwedstrijd tussen PPL & VDB3 “Onder
voorbehoud”.
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• Er was dan uiteraard gevolgd door een brief die reeds op voorhand was
gestuurd naar KVGL en naar verschillende andere clubs binnen KVGL (niet
naar alle clubs).
• Het ging namelijk over de wedstrijd DZB – PPL van 09/02/2018. Toen deze
wedstrijd gespeeld diende te worden was er een spijtig sterfgeval te
betreuren bij DZB waardoor zij deze wedstrijd hadden uitgesteld. Toen zij
deze wedstrijd zouden spelen op 16/03/2018 was er een sterfgeval bij PPL
waardoor zij dus de wedstrijd opnieuw dienden uit te stellen wat begrijpelijk
is.
• Zij hebben deze wedstrijd dus gepeeld op vrijdag 06/04/2018 nadat het
KVGL bestuur dit had beslist dat zij dan moesten spelen.
• Volgens VDB is dat in strijd met de reglementen waarin zij gelijk hebben.
Zij halen aan in de reglementen dat een uitgestelde wedstrijd diende
gespeeld te worden vooraleer de laatste 3 speeldag ingaan en dat en club
niets mag inrichten tijdens de kampioenschappen, Hier hebben zij gelijk
maar we moeten toch een beetje respect tonen voor de overledenen.
• De reglementen zullen hieromtrent worden aangepast naar volgend jaar toe
en dit omdat het uiterst zelden voorkomt dat er langs beide partijen een
sterfgeval voorkomt.
• Het KVGL bestuur vindt het wel zeer erg van Dhr. Debrier Roger dat hij deze
brief maar naar enkele clubs binnen KVGL heeft gestuurd en niet naar alle
clubs. Dit komt over alsof niet iedereen mag weten wat er in stond en zeer
onprofessioneel.
10. Boetes:

1
2
3

30/03/2018
20/04/2018
28/04/2018

VDB
OHL
ROZ2

VDB-SMP: Uitslag niet gemeld
OHL-KOT: FF van OHL
BLL5 – ROZ2: FF van ROZ2

Alle boetes zullen verrekend worden op de jaarafrekening van de club.
• De boetes tijdens het seizoen en de boetes opgelopen tijdens de
kampioenschappen.

De Secretaris,
Reniers Erwin
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