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

Verslag bestuursvergadering van:
09/01/2020
Aanwezige
bestuursleden

Vanlangendonck Achille, Reniers Erwin, Hendrickx Freddy,
Steurs Jules, De Clercq Tim, Mattheus Chiel

Afwezige Bestuursleden /

1. Het verslag van de vorige vergadering werd zonder problemen goedgekeurd.
2. Het Kasverslag werd zonder problemen goedgekeurd.
3. Statutaire vergadering:
- Deze zal doorgaan op maandag 17/02/2020.
- De dagorde hiervoor werd opgemaakt door de secretaris en goedgekeurd.
- Deze zal doorgaan in Herberg ’t Huis in Rotselaar (lokaal KKB).
- Enkel de effectieve leden van een club zullen hiervoor uitgenodigd worden via
email, tenzij ze geen email hebben dan zal er een brief verstuurd worden.
4. Algemene vergadering:
- Deze zal doorgaan op maandag 17/02/2020 na de statutaire vergadering.
- Er waren enkele punten binnengekomen die niet mogen besproken tijdens een
statutaire vergadering.
- Deze zal doorgaan in Herberg ’t Huis in Rotselaar (lokaal KKB).
- Er moet minimum 1 en max 2 leden per club aanwezig zijn.
- De clubs zullen hiervoor via email uitgenodigd worden.
5. De affiche van het Kampioenschap van Leuven en de Verbondsprijskamp werd
overlopen en goed bevonden.
- Het programma werd overlopen.
- Wat er moet besteld worden zal later besproken worden.
6. Eerstdaags zal de secretaris en de kassier samen de trofeeën gaan bestellen voor de
komende kampioenschappen.
7. Datum volgende vergadering.
- Er zal terug een bestuursvergadering samen geroepen worden indien er zich
problemen voor doen. Er zal niet meer elke maand vergaderd worden omdat dit
overbodig is.
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8. Allerlei
- Hier had niemand nog iets te melden.

In opdracht van KVGL,
Secretaris KVGL,
Reniers Erwin
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