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Verslag algemene ledenvergadering 09 maart 2013 
Lotenhulle 

 
 
Aanwezig RvB, Freddy Cooreman, Sierens Jackie, Etienne De Witte,Chris Maerschalck,     
      Lefebure Erik 
 
Afwezig RvB: Freddy De Mol, Hoste Ivan 
 
Aanwezig werkende leden:  
 

Werkende leden: 46  
                        Volmachten        8                    

 Verhouding:  54/74 
7 clubs niet vertegenwoordigd 

 
2. Verwelkoming:   
        
  Jackie Sierens opent de vergadering en stelt de nieuwe werkende leden (4) 
voor die door de onderscheiden clubs voorgedragen werden. Hiertegen was geen bezwaar 
en zodoende kunnen ze de vergadering geldig bijwonen. 
  Verder benadrukte hij het feit dat de tegemoetkomingen naar de clubs een 
gevolg zijn van de goede kastoestand maar geenszins een verworven recht zijn. De clubs 
worden ook gewezen op hun plichten (o.a. het bijwonen van de algemene vergadering). In 
de toekomst zal daar rekening mee gehouden worden en de voorziene sancties zullen 
opgelegd worden. VOOR WAT HOORT WAT. 
  
3. Aanvraag tot ontslag van een lid van RvB:  
 
  Dit is een punt dat geen enkel bestuur graag op zijn agenda plaatst. 
  Na het voorlezen van een grondige motivatie werd gevraagd een einde te 
maken aan een uitzichtloze situatie en te stemmen over het ontslag van dhr. Ivan Hoste. De 
stembriefjes werden opgehaald en geteld met volgend resultaat: 
    Voor ontslag: 49 stemmen 
    Tegen            :   9 stemmen 
    Onthouding  :   1 stem 
 
Dus Ivan Hoste zal geen deel meer uitmaken van de RvB. 
 
4. Verkiezing nieuw lid RvB: 
 

Franky Debaene heeft zich kandidaat gesteld als nieuw lid van de RvB. 
Tijdens de RvB van 4/3/2013 werd de kandidatuur besproken en positief geacht. 

Aan de werkende leden werd dan ook gevraagd hierover te stemmen. Na 
ophaling van de stembriefjes en telling gaf dit het volgend resultaat: 

Voor:   41 stemmen 
Tegen: 16 stemmen 
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Onth.:    2 stemmen 
 
Dus kunnen we dhr. Franky Debaene verwelkomen als nieuw lid van RvB 
 

 
5. Financieel: 
 
  Freddy Cooreman geeft tekst en uitleg met betrekking tot de kastoestand 
2012 en de begroting 2013.  Voor het jaar 2012 werd de kas nagezien door De Witte Etienne 
en Lefebure Erik. Voor 2013 zal de kas nagezien worden door een externe firma. Het verslag 
werd door de aanwezigen goedgekeurd. 
   
   --------------------------------------------------- 
 
 Pauze wordt ingelast met een drank aan alle aanwezige leden. 
 
   ----------------------------------------------------  
 
6. Toelichting over het voorstel tot nieuw systeem in Ere: 
 

Uitleg wordt gegeven door Freddy Cooreman over een vergadering met de clubs uit 
Ere.  Voorstellen werden gedaan met betrekking tot  

-    open wedstrijdblad 
- toekennen wedstrijdpunten in functie van de letterwaarde 
- berekening van de letterwaarde. 

Het voorstel werd niet weerhouden. 
Enkel het open wedstrijdblad zou bij wijze van proef volgende seizoen uitgeprobeerd worden 
in Ere. Dit moet nog verder besproken worden in de RvB. 
 
7. Verslag vergadering BGB: 
 

Enkele wijzigingen aan het spelreglement zullen vanaf volgend seizoen 
toegepast worden. De reglementen zullen aangepast worden en ter beschikking 
gesteld worden van de clubs (op de website). 

 
8. GEOZ  kampioenschappen: 
 

Chris Maerschalck geeft bijkomende uitleg over de Geoz kampioenschappen 
2013 welke zullen doorgaan in Lotenhulle. 

Ondanks het feit dat enkel de verbondskampioenschappen zullen gespeeld 
worden zullen ze toch drie weekends in beslag nemen. Dit stelt ons in staat om 2 
open tornooien te laten doorgaan op woensdag. 
- Tornooi voor 50-plus met een prijzenpot van 500 € 
- Open duo tornooi: een BGB aangeslotene met 1 nog nooit aangesloten speler. 

Hier ook een prijzenpot van 500€ 
Tevens werd hier ook bijkomende agendapunt 2 ingediend door dhr. Christian 
Rousseaux (Excellentie) besproken.  Hierin wed gevraagd om bij de clubs na te 
gaan of de beginuren van de finaledagen tijdens de kampioenschappen niet vanaf 
13u30 of 14 u zouden aanvangen ipv 10u30. Overeengekomen werd dit voor 
komende kampioenschappen te laten en af te wachten hoe het zal verlopen. Kan 
daarna geëvalueerd worden en besproken. 

 
9. Ledenbeheer: 

Momenteel zijn er 618 leden en dienen er 38 letterwaarde aanpassingen te 
gebeuren. Dit zal volgende aantallen geven: 
- A:  72 
- B: 100 



- C: 212 
- D: 164 
- NA: 70 
We zien een vermindering zowel in leden als in ploegen als we de laatste jaren 
bekijken. 
Wat de OVERGANGEN betreft worden volgende data meegedeeld: 
-Woensdag 15 mei van 7u30 tot 10u30 
-Vrijdag 31 mei van 7u30 tot 10u30 
Telkens in de lokalen van PRIMUS in Gentbrugge 
FORMULIEREN en GROENE KAARTEN 
 
Huishoudelijk reglement: dit moet aanwezig zijn in de lokalen. De nieuwe versie zal 
volgende week beschikbaar zijn op de website. 
GEOZ komt voorBGB 
 

10. Aangebrachte punten van de leden:  
 

1. Dhr Andy Verthè vraagt een onderscheid te maken tussen “Best of 16” en 
“man van het seizoen”  omdat “best of 16” een eendagsprestatie en “man 
van het seizoen” een regelmatigheidscriterium.  Zal in de RvB bekeken 
worden. 

2. Vraag van Christian Rousseaux: werd besproken onder punt 8 
3. Dhr Eric Lammens (De Nachtegaal)vraagt of er kan worden nagedacht om 

de reeksen paar te maken en hopelijk een ploegje bij. 
Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de inschrijvingen. 

4. Dhr Christian Colpaert (LeiezonenB) vraagt of het mogelijk is om eens wat  
lessen te geven over het scheidrechteren omdat er blijkbaar weinig 
spelers zijn die op de hoogte zijn van de reglementen. 
Het bestuur staat positief tegenover deze vraag en zal in de RvB de 
mogelijkheden bekijken en bespreken. 

5. Dhr Johan Beirnaert (Ivoren Bal) lanceert een voorstel om de wedstrijden  
met 5 spelers te laten doorgaan. Dit om de duurtijd van de wedstrijden en 
de kopbrekens van de ploegopstellers te verminderen. 
Dit is volledig de bevoegdheid van de BGB. 

 
11. Overhandigen documenten: 

De clubovereenkomsten werden uitgedeeld. 
 

CLUBOVEREENKOMSTEN: 
 
Moeten ten laatste op 07/04/2013 bij Freddy Cooreman binnen zijn. 

Ook de spelerskaarten van spelers die niet tekenen moeten terugkomen 
 
Hierna werden de leden bedankt voor hun aanwezigheid van werd de vergadering gesloten 
om  15u30. 
 
 
  Sierens Jackie     Lefebure Erik 
  Voorzitter     Secretaris 
 

   
 


