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Verslag ALGEMENE vergadering van
donderdag 17 februari 2020
Aanwezige
bestuursleden

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

Afwezige
Bestuursleden

Vanlangendonck Achilles (Hospitalisatie)

Aanwezige clubs

Afwezige clubs

BCC, BCV, BH, BHM, BSH, DJ, DSN (Nieuwe club)DWA, DWL,
DZB, HHM, HKT, KNB, KKB, KVDB, NRB, PAR, PDH,
SAW (Nieuwe club), SMP, TB, WWW
BBB, BLL, SHV (Nieuwe club)

De afwezige clubs BBB & BLL zullen door hun afwezigheid een boete krijgen van € 30,00.
Voor SHV telt dit nog niet omdat zij een nieuwe club zijn bij KVGL.
1. SAW en DSN zijn 2 nieuwe clubs die van VGTO naar KVGL komen. Hun vraag was om
onmiddellijk in ERE-afdeling te mogen starten. Dit werd unaniem goedgekeurd.
2. WWW wil heel graag een 3e ploeg oprichten en vraagt om deze voorlopig op
donderdagavond te laten thuisspelen omdat hun lokaal op zaterdagavond gesloten
is. Zij zijn wel bezig om lichtelijk uit te breiden maar wachten nog op antwoord van
de architect. Eenmaal de verbouwingen zijn gebeurt (als er goedkeuring is van de
architect) kunnen zij een 2e biljarttafel bij plaatsen.
De aanwezige clubafgevaardigden zullen dit navragen bij hun club en voor aanvang
van het Kampioenschap iets laten weten aan de secretaris. De afwezige clubs
hebben zoals steeds ongelijk en zijn dus akkoord.
3. HKT vraagt omdat zij maar met 2 ploegen meer zullen spelen om hun 3 e ploeg dat de
plaats gaat innemen van hun 2e ploeg om deze in 1ste afdeling te laten waar
momenteel hun 3e ploeg speelt.
Dit werd unaniem goedgekeurd.
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4. Basisspelers:
Omdat te pas en te onpas een aanpassing van de basisspelers wordt gevraagd om zo
toch aan het benodigde aantal basisspelers te raken is er besloten de reglementering
hierover wat aan te passen.
- Je kan een 1ste maal veranderen, bijvoegen of schrappen na 4 speeldagen
- Je kan dit nogmaals doen maar er moeten minstens 6 speeldag tussen zitten.
- Je kan dit een laatste maal tot en met de laatste wedstrijd van de heenronde
- Nadien kan je dus niets meer aanpassen of bijvoegen of veranderen.
5. BBB vraagt een vrijwillige degradatie uit ERE-afdeling naar 2e afdeling.
Dit werd unaniem goedgekeurd. Tenslotte hebben zij een heel seizoen op het
hoogste niveau meegedraaid en dit werd geapprecieerd door de clubs uit EREafdeling.
6. Stijgers en dalers:
Zoals Steeds zullen de kampioenen opgaan, behalve als er al 2 ploegen van deze club
in de hogere reeks spelen. In dit geval zal dan automatisch de 2 e opgaan. Indien
nodig zullen ook nog andere ploegen stijgen om zo de reeksen aan te vullen. De
laatste zal automatisch dalen.
• De reeksindeling is als volgt momenteel:
• Rekening gehouden met de vragen van de nieuwe clubs en de huidige clubs.

ERE
1. BSH2
2. KVDB
3. BHM
4. BSH
5. HKT
6. HHM
7. PDH
8. KVDB2
9. BLL
10. WWW
11. PDH2 (Ex PAR)
12. DSN
13. SAW
14. BLL2

1ste
1. BSH3
2. SMP
3. PDH3
4. BCC
5. KVDB3
6. HHM2
7. DZB
8. KNB
9. KKB
10. HKT2
11. KNB2
12. BHM2
13. NRB
14. /

2e
1. DJ
2. BCC2
3. SMP2
4. DWL
5. ROZ
6. TB
7. WWW2
8. BLL3
9. DWA
10. BBB
11. PDH4
12. SHV
13. PAR
14. /

3e
1. KVDB4
2. KKB2
3. BH
4. ROZ2
5. DWA2
6. SMP3
7. BCV
8. BCC3
9. PDH5*
10.TB2
11.KNB3
12.SHV2
13.WWW3*
14./
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•

De in groen gedrukte ploegen zijn stijgers, de in het rood gedrukte ploegen zijn
dalers, de in het blauw gedrukte zijn nieuwe ploegen.
• Dit kan helaas nog veranderen, zo kan het zijn dat er nog meerdere ploegen
omhoog gaan als er ploegen moesten wegvallen.
• Indien er ploegen van naam zouden veranderen mogen deze in dezelfde reeks
blijven spelen (is al beslist geweest op een vorige vergadering).
7. Nieuwe reglement vastgelegd oor BGB.
7.1. Vanaf heden zal een nieuwe speler na 5 speeldagen al een nieuwe letterwaarde
kunnen krijgen ipv na 10 speeldagen. Dit is gedaan zodat men sneller aan
tornooien kan deelnemen.
7.2. Vanaf heden zullen er testwedstrijden georganiseerd worden bij gelijke punten.
En niet meer als de punten, het aantal gewonnen matchen, het aantal verloren
matchen, het aantal gelijk gespeelde matchen gelijk zijn. Zo kan het ook zijn
dat er testwedstrijden plaatsvinden door lager gelegen ploegen en dit om te
beslissen wie er eventueel moet stijgen of dalen.
7.3. Bij het meten met het blokje is vanaf heden zo dat als het bolletje de lijn raakt,
de bal automatisch op de lijn ligt. (Zie schets).
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8. Bij de rondvraag had geen enkele club vragen.
9. Elke club heeft een meetblokje cadeau gekregen.

Einde vergadering 20h51

Opgemaakt in opdracht van het bestuur van KVGL te Herent op 18 februari 2020.
De Voorzitter,
Vanlangendonck Achille

De Secretaris,
Reniers Erwin
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