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

Verslag bestuursvergadering van
24/10/2018
Aanwezig

Afwezig

Vanlangendonck Achille, Hendrickx Freddy, Reniers Erwin, Steurs Jules,
Mattheus Chiel

Tollet Erwin (Werk)

1. Het verslag van de vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd.
2. Het kasverslag werd goedgekeurd.
3. BC Relst dat speelt in het oude lokaal van JRB gelegen te Kampenhout mag blijven
spelen in het verbond GBML. Het verbond GBML had hier geen attentie geschonken
aan de verbondsgrenzen en BGB trekt zijn paraplu open omtrent deze zaak.
Aangezien zij niet bereid zijn om naar KVGL te verhuizen hebben wij als bestuur
beslist dat zij mogen blijven in GBML onder bepaalde voorwaarden:
- Indien zij uitbreiden naar 2 ploegen ipv 1 ploeg dient de 2 e ploeg in KVGL te
spelen en dient GBML zijn kalender hieraan aan te passen.
- Indien er een andere Leuvense club wil gaan spelen moet dat kunnen en spelen
zij uiteraard in KVGL.
- De verbondsgrenzen dienen in de toekomst beter gerespecteerd te worden.
4. Alles wat betreft de elektronische wedstrijdbladen loopt vlot zonder al te veel
problemen, hier en daar is er wel een wifi of netwerk probleem.
De ploegen moeten er wel op letten dat steeds alles voor 20h00 online staat, vroeger
moest het wedstrijdblad ook voor 20h00 ingevuld zijn.
5. De statutaire vergadering zal doorgaan op donderdag 07/02/2019 om 20h00 in het
lokaal van KKB omdat er hier ook de nodige faciliteiten zijn.
6. De affiche van het Kampioenschap van Leuven werd aangepast omdat BGB bij
bepalen van de speeldagen voor de beker van België geen rekening heeft gehouden
met Kampioenschap van Leuven. Hierdoor zal de finale van de beker 2e en 3e
afdeling op zondag gespeeld worden ipv op zaterdag. Het rankingtornooi waar de
eerste 16 van de ranking van vorig jaar mogen aan deelnemen zal verschoven
worden naar zaterdag
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De Secretaris,
Reniers Erwin
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