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Verslag algemene ledenvergadering 16 augustus 2014
Lotenhulle
Aanwezig RvB, Jean-Paul Vandenbroucke, Freddy Cooreman, Etienne De Witte, Debaene
Franky, Lefebure Erik
Aanwezig werkende leden:
Werkende leden: 50
Volmachten
10
Rüen Meulen,en De Sterre, niet vertegenwoordigd en ook geen bericht
doorgegeven. De voorziene sancties zullen genomen worden.
2.

Verwelkoming:

Jean-Paul opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Iedereen
wordt een plezierig speeljaar gewenst (aanvang volgende week) . De nodige documenten
zullen na afloop van de vergadering bedeeld worden. Tevens doet hij een oproep tot nieuwe
kandidaten voor de RvB
3.

Financieel:
Freddy Cooreman geeft tekst en uitleg met betrekking tot de kastoestand. Er
zijn momenteel geen openstaande “te betalen” fakturen en nog 5 clubs dienen te betalen
vóór de aanvang van de competitie (volgende week). De spaarrekening met de borgen van
de clubs werd aangepast. De kas blijft op het niveau van vorig jaar.
Er waren van de leden geen vragen hieromtrent.

4.
Toelichting over komende competitie:
Uitleg wordt gegeven door Freddy .
De competitie gaat van start op 22/08/14 . 41 clubs zullen met 66 ploegen in 5 reeksen. Dit
geeft momenteel een aantal spelers van 601. Dit zal vermoedelijk nog stijgen.
De kalendervergadering is goed verlopen en alle wedstrijden werden vastgelegd.
De spelerskaarten zijn beschikbaar en zullen verdeeld worden. De kaarten werden nagezien
en alle aan te passen punten werden doorgegeven naar BGB.
Het ingeven van de wedstrijdbladen zal op dezelfde wijze van vorig seizoen gedaan worden.
Iedere club heeft zijn code gekregen. Zoals vorig seizoen zal het niet tijdig ingeven een
kleine boete meekrijgen en het goede ingeven een kleine bonus.
Freddy zal de clubs aanschrijven in verband met het aanduiden van een verantwoordelijke
voor het doorgeven van de uitslagen.

5.

Reglementen.
Franky geeft toelichting over enkele aanpassingen van de reglementen.
(o.a. bewust forfait geven, meten met blokje,……..)
Voor de komende 3 jaar zullen weinig veranderingen zijn. Bij de bedeling van
de dokumenten zal zich ook een aangepaste reglementenbundel bevinden
Er wordt ten zeerste op aangedrongen om tijdens de wedstrijden het
reglementenboek bij de hand te houden zodat de kapiteins en de scheidsrechter die
in geval van noodzakelijkheid kunnen inkijken.

Pauze met een drankje voor iedereen.

7.

Toelichting bekerformule.

Freddy geeft toelichting over de komende bekercompetitie. Het principe is hetzelfde
als vorig seizoen met 3 voorrondes in plaats van vier (meer ploegen in 4e). Alle data en
wedstrijden zullen op de site tijdig meegedeeld worden.
De bekerwinnaar speelt mee voor de Beker van België en de competitiewinnaar(in ere) zal
ook voor de Beker van België spelen.
8.

Verbondskapioenschappen.

Franky bevestigt dat er beslist is om de boetes en schorsingen voor forfaits en het
niet abitreren na een verloren wedstrijd tijdens de kampioenschappen zullen toegepast
worden volgens het reglement. Wanneer meer dan 1 speler van dezelfde ploeg geschorst is
zullen de schorsingen niet samen moeten genomen worden maar zullen alfabetisch
toegepast worden (1 speler week 1 en 2, de volgende week 3 en 4)
Enkel voor 3 spelers die niet gearbitreerd hebben tijdens de Kampioenschappen van
Oost-Vlaanderen zal de schorsing voorlopig niet toegepast worden en wordt de uitspraak
van BGB afgewacht.
Een speler die geschorst is mag door zijn club ook niet opgesteld worden (dit geldt
ook voor spelers die nog met schuld openstaan tegenover Geoz).
Voor volgend jaar is er nog geen nieuwe locatie vastgelegd. Een drietal pistes
worden onderzocht en er zal hierover zo vlug mogelijk bericht gelaten worden.
9. Rondvraag.
-

Door Kenneth Willems (Zwaantje) werd terecht opgemerkt dat over het voorstel
van vorig jaar door Sportwereld aangaande het eventuele in voege brengen van
een fairplay-beker geen resultaat werd bekend gemaakt.
Erik zal dat punt op de agenda van de volgende RvB plaatsen.

Na het overhandigen van de documenten voor komend seizoen werd iedereen bedankt voor
de aanwezigheid en werd de vergadering om 15u30 gesloten.
Vandenbroecke Jean-Paul
Voorzitter

Lefebure Erik
Secretaris

