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Verslag algemene ledenvergadering 07maart 2015
Lotenhulle
Aanwezig RvB, Freddy Cooreman, , Debaene Franky, Vandenbroucke Jean Paul,
Lefebure Erik
Aanwezig werkende leden:
Werkende leden: 54
Volmachten
7
Verhouding: 61/77
3 clubs niet vertegenwoordigd(Bijlken, Rüen Meulen en De Wan)
1.

Verwelkoming:

Jean Paul Vandenbroucke opent de vergadering en hoopt op een verdere
goede samenwerking.
2,3,4.

Werkende leden, Ontslag Etienne De Witte, kandidatuur Peter Bradt

Er waren geen wijzigingen van werkende leden. Erik gaf uitleg over het ontslag van
Etienne De Witte als lid van de Raad van Bestuur die op 28 januari ontslag nam als
bestuurslid en daar geen verdere uitleg wou over verstrekken. Wij kunnen niet anders dan dit
ontslag te aanvaarden en Etienne te bedanken voor zijn werk in het verleden.
Op aanvraag van de RvB werd contact opgenomen met dhr Peter Bradt van Patrijzen
om zijn kandidatuur te stellen voor de RvB. Die ging op de uitnodiging is en zijn kandidatuur
werd ter stemming voorgelegd.
Uitslag: 58 ja stemmen
7 nee stemmen
We mogen dus Peter Bradt verwelkomen als nieuw bestuurslid.
Indien er nog verdere kandidaten zijn mogen die steeds kontakt nemen.
5.

Financieel
Freddy geeft een overzicht over de financiële toestand. Alle betreffende
documenten zullen op het einde van de vergadering meegegeven worden aan de
clubs.
De boekhouding en de begroting 2015 werden goedgekeurd door de
vergadering.

6.

Statuten
De statuten werden aangepast en zijn ondertussen verschenen in Het

Staatsblad.

7.

Ledenbeheer
Er zijn momenteel 652 leden (stijging met 40)
Tot op heden 57 aanpassingen van de letterwaarde.
73 A
99 B
204 C
192 D
84 NA
De regeling voor de NA spelers (aanpassing na 10 wedstrijden) gebeurt door BGB
--------------------------------------------------Pauze wordt ingelast met een drank aan alle aanwezige leden.
---------------------------------------------------8.

Fairplaybeker:
Erik geeft hieromtrent uitleg.
Op voorstel van Nick Vanderhaeghen (BC Sportwereld) werd een procedure
uitgewerkt om per reeks een fairplay rangschikking te maken. De nodige
stemformulieren werden bezorgd aan de verschillende ploegen en we hopen op een
grote respons.
Franky verduidelijkte dat naast het sportieve ook de fairplay zijn plaats heeft.

9.

Algemene Vergadering BGB van 21/02/15:
Freddy gaf een overzicht over deze vergadering waarvan het verslag terug te vinden
is op de website.
Provinciale Kampioenschappen worden een inrichting BGB en de inrichting hiervan
dient aangevraagd te worden.
Vanaf volgende competitie is de leeftijd Jeugd 10 tot 17 jaar en beloften 17 tot 24.

10.

Verbondskampioenschappen 2015:

De zaal in Lotenhulle was enkel vrij de week-ends die we nu voorzien hebben voor
het spelen van de kampioenschappen.
We bedanken alle clubs voor het verschuiven van de laatste competitiewedstrijd en
het ons zo mogelijk te maken deze kampioenschappen dan te laten doorgaan.
- OPGELET: de deelnemers zullen bij aanmelding hun spelerskaart dienen af te
geven en ze terug kunnen afhalen als alles afgewerkt is (arbitreren na
verlieswedstrijd). Dit om verdere moeilijkheden te vermijden.
- GEEN kaart is NIET spelen, en niet spelen na inschrijving is Forfait (met de
voorziene bestraffing)
11.

Happening 2015. – 30/05/15

Iedereen wordt hierbij nogmaals van harte uitgenodigd op onze happening die terug
zal doorgaan in zaal Fiertelhof in Zulte.(affiches werden overgemaakt aan alle clubs
De formule van vorig jaar (uitgebreid koud buffet) werd behouden en ook de prijs van
10 € is onveranderd gebleven. We durven hopen op een talrijke opkomst.

Wat de happening voor volgend jaar betreft hebben we een praktisch probleem in die
zin dat het Fiertelhof wegens onderhoudswerken niet beschikbaar is. We vragen de
clubs om eens uit te kijken naar een eventuele zaal ter vervanging (400 zitplaatsen)
en ons hierover te informeren.
12.

Overgangen:

In lokaal De Kastelein op woensdag 20/05 en vrijdag 29/05 telkens om 19 u
30.
Door de vergadering werden hierover voorstellen gedaan om eventueel de
overgangen te voorzien op 2 locaties (West Gent en Oost Gent) en misschien
ook op de kampioenschappen (Sportvrienden). Dit zal op de RvB verder
besproken worden.
Het systeem van vorige jaren blijft behouden . Persoonlijk aanwezig zijn met voorzitter en
secretaris + overgangsformulier en groene kaart.
13.

Clubovereenkomsten .
Na de vergadering worden ook de clubovereenkomsten
overhandigd. Die moeten (in overleg met BGB) binnen zijn samen met de
spelerskaarten (Belgische Driekleur) van de spelers die niet getekend
hebben.(bij Freddy Cooreman) Op de lijst mag niets geschrapt worden.
Niet tijdig binnen = club in ontbinding

14 Belangrijke data:
Een lijst met belangrijke data wordt overhandigd op het einde van de vergadering.
De start van de nieuwe competitie is voorzien op 21/08/15
14 Punten aangeven door de clubs
1. Een voorstel van Paul Heyerick (Sportwereld )over het herindelen van Ere
afdeling werd door hem toegelicht en door verschillende aanwezigen besproken.
Conclusie is dat dit een goed voorstel is maar verder moet verfijnd worden. Dit
kan enkel in samenspraak met de betrokken ploegen. Het bestuur zal proberen
dit uit te werken.
2. Een voorstel van dhr Rousseaux Christian (Excelletie) over het spelen van
bekerwedstrijden op zondag kon op weinig succes rekenen bij de aanwezigen.
Na rondvraag werden geen verdere punten voorgesteld en werden aan alle clubs de
nodige dokumenten overhandigd.
Hierna werden de leden bedankt voor hun aanwezigheid van werd de vergadering gesloten
om 16u30.

Vandenbroucke Jean Paul
Voorzitter
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Secretaris

