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

Verslag bestuursvergadering van
05/02/2018
Aanwezig

Afwezig

Hendrickx Freddy, Reniers Erwin, Tollet Erwin, Steurs Jules

Vanlangendonck Achille (Ziekte), Mattheus Chiel (Verontschuldigd)

1. Het verslag van de vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd.
2. Het kasverslag. Er was geen kasverslag.
3. Declercq Tim (PAR) en Vranckx Toby (PAR) waren uitgenodigd ivm het onsportief
gedrag van Vranckx Toby tegenover andere biljartspelers en toeschouwers in het
lokaal van PAR. De club PAR heeft Vranckx Toby met onmiddellijke ingang gevraagd
niet meer mee te spelen met hun om zo hun goede naam niet meer te kunnen
besmeuren. Wat het Kampioenschap van Leuven betreft zal de club PAR Vranckx
Toby niet verhinderen deel te nemen op voorwaarde dat hij zijn inschrijvingsgeld zelf
betaald. Het KVGL bestuur kan hier geen uitspraak in doen omdat de club PAR
Vranckx Toby eigenlijk al zelf geschorst heeft.
4. Cayenberghs Bruno (PAR), Felix Pierre (CAS), Engelbosch Francis (CAS) waren
uitgenodigd ivm een klacht die was binnengekomen van Cayenberghs Bruno voor
onsportief gedrag van bepaalde spelers van CAS. Engelbosch Francis kon helaas niet
aanwezig zijn door een spijtig ongeval waardoor hij zijn enkel heeft gebroken. Het
KVGL bestuur wenst hem een spoedig herstel, hij heeft zich laten vervangen door
Schoovaerts Danny (CAS). Na de opgangstoot moest er gemeten worden voor onder
of boven, Cayenberghs Bruno beweert dat tijdens het meten door Nieuwling
Matthieu (CAS) deze met opzet zijn bal zou getoucheerd hebben met de nodige
discussie tot gevolg. Indien er getoucheerd wordt tijdens het meten is het reglement
zeer duidelijk en telt het woord van de scheidsrechter. Blijkbaar zouden er nadien
nog feiten zijn gebeurt die we niet konden aantonen. Daar de verhalen van beide
partijen niet overeen kwamen heeft het KVGL bestuur beslist Cayenberghs Bruno een
blaam toe te kennen en bij herhaling binnen de 2 seizoen een schorsing van 4
speeldagen toe te kennen. Hij krijgt deze blaam omdat hij de klacht indiende maar
niet de waarheid sprak.
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5. De dagorde van de statutaire vergadering werd voorgesteld door de secretaris en
goedgekeurd. De Statutaire vergadering zal plaatsvinden ongeveer halfweg maart in
Herberg ’t Huis, het lokaal van KKB. De precieze data zal duidelijk gecommuniceerd
worden met de effectieve leden, hetzij per mail of per post al naargelang men heeft
doorgegeven aan de secretaris.
6. De secretaris is samen met Tollet Erwin naar de vergadering van BGB geweest te
Denderhoutem op zaterdag 03/02/2018.
Vanaf volgend seizoen zal ook in het verbond Leuven (KVGL) het volgende toegepast
worden:
- De wedstrijdbladen dienen zelf online ingevuld te worden zoals in BNV, dit kan
perfect via de smartphone of tablet. De secretaris zal hiervoor op een later
tijdstip na de competitie samenzitten met de ploegenverantwoordelijken van elke
reeks om hierover meer uitleg te geven. Hierdoor wordt onmiddellijk het
klassement, de ranking en dergelijke aangepast en kan iedereen de hele avond
door volgen wat de andere wedstrijden inhouden of het tussentijds resultaat
volgen. Wie al een beetje nieuwsgierig is kan al eens een kijkje gaan nemen op
www.bnv-live.be om een idee te krijgen van hoe het er ongeveer zal uitzien. Dit
zal geen kosten meebrengen voor de clubs integendeel.
- Enkele spelregels zullen verduidelijkt worden om zo discussies te verminderen.
- Er was een vraag van GBZA gericht aan KVGL om De Porky’s die momenteel
spelen in Snookerhal Shooters in Tremelo om deze een verlengd verblijf in het
verbond GBZA toe te kennen. Dit gaat om ongeveer 6 ploegen, het KVGL bestuur
heeft beslist aangezien Tremelo op volgens BGB bij KVGL behoort zij in ons
verbond moeten komen spelen en dus niet in GBZA. Vorig jaar heeft KVGL
hetzelfde gevraagd aan GBZA voor slechts 1 ploeg (6 spelers) in Gelrode en toen
is dit resoluut geweigerd door GBZA. Nu dat zij benadeeld zouden wij moeten
toegeven wat wij uiteraard niet gaan doen. Met die 6 ploegen zouden wij
eventueel een reeks kunnen bijmaken en de competitie nog aantrekkelijker
proberen te maken.
- De dikte van de lijnen op het biljart is vastgelegd op 0,7 mm omdat er op
sommige plaatsen overdreven werd met de dikt van de lijnen.
- Daar alles digitaal verloopt en alles toch op de website staat zouden de
reglementenboekjes niet meer gedrukt worden. BGB zal er al geen meer laten
drukken. In KVGL zullen wij de clubs die er nog willen bezorgen maar de kosten
zijn dan volledig voor de clubs.
- Er is een nieuwe privacywet gekomen van FOD dat zal ook voor KVGL enkele
veranderingen met zich meebrengen:
• Zo zal er vanaf volgende seizoen enkel nog het adres van het lokaal van de
club op de site verschijnen.
• Bij elke club zal een clubverantwoordelijke (secretaris) vermeld worden met
zijn naam, telefoon nummer en eventueel emailadres.
Deze maatregelen zijn nodig tegemoet te komen aan de nieuwe
privacywetgeving.
- Vanaf heden al er voor de selectie van de interland België – Nederland of
Nederland – België samengewerkt worden met de verbonden en niet meer gelet
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worden op het resultaat van het Belgisch Kampioenschap dit om discriminatie te
vermijden van spelers die niet deelnamen aan het Belgisch Kampioenschap.
Elk verbond zal dus zelf de spelers aanduiden en vragen of zij willen deelnemen
aan de interland.
7. Boetes:

1

02/02/2018

DJ

DJ-VDB4: Uitslag niet gemeld

10,00

8. De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op maandag 05/03/2018 om
20h00 in Café Pigeon d’Or.
9. Vanaf heden zal het KVGL de helft van het eten terugbetalen voor de bestuursleden
van KVGL en niet voor hun partners. Dit geld enkel voor eetdagen ingericht door
clubs aangesloten bij KVGL.
10. Er zal tijdens het Kampioenschap van Leuven en de Verbondsprijskamp in april ook
fritten met saus geserveerd worden.

De Secretaris,
Reniers Erwin
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