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Verslag algemene ledenvergadering 16 augustus 2013 
Lotenhulle 

 
 
Aanwezig RvB, Freddy Cooreman, Sierens Jackie, Etienne De Witte,Chris Maerschalck,     
     Debaene Franky, Lefebure Erik 
 
 
Aanwezig werkende leden:  
 

Werkende leden: 49  
                        Volmachten        4                  

 Stemgerechtigden: 59 
Vaartvrienden  niet vertegenwoordigd en ook geen bericht doorgegeven. 

 
2. Verwelkoming:   
        
  Jackie Sierens opent de vergadering en verwijst naar het goede verlopen 
seizoen waar de kampioenschappen en de happening voltreffers waren. Het bestuur zal zich 
inzetten om op dezelfde weg verder te gaan. Tevens werd er op gewezen dat voor de 
komende kampioenschappen een zaal werd gevonden (Q-club in Zele) 
  
3 Verkiezing nieuw lid RvB: 
 

Vandenbroucke Jean-Paul heeft zich kandidaat gesteld als nieuw lid van de 
RvB. Tijdens de RvB van 8/7/2013 werd de kandidatuur besproken en positief 
geacht. 

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

 
Voor:   54 stemmen 

Tegen: 5 stemmen 
 
Dus kunnen we dhr. Vandenbroucke Jean-Paul  verwelkomen als nieuw lid 

van RvB 
 

 
4. Financieel: 
  Freddy Cooreman geeft tekst en uitleg met betrekking tot de kastoestand. Er 
zijn momenteel geen openstaande “te betalen” fakturen en nog 2 clubs dienen te betalen 
vóór de aanvang van de competitie (volgende week). Er wordt ook gewezen op de 
tegemoetkomingen naar de clubs (verhoogd prijzengeld kampioenschappen, reducties, 
tussenkomst voor het tijdig invullen van de wedstrijduitslagen) en drukt de hoop uit dit in de 
toekomst eventueel nog uit te breiden.. 
Tot slot geeft Freddy te kennen dat hij de intentie heeft te stoppen met financiële wat door de 
meeste aanwezigen betreurd wordt. 
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5. Toelichting over komende competitie: 
Uitleg wordt gegeven door Freddy Cooreman. 
De competitie gaat van start op 24/8/13 en zal eindigen op 5/4/14. 
38 clubs zullen in 35 lokalen spelen. In totaal spelen 65 ploegen in 5 reeksen. Dit geeft 
momenteel een aantal spelers van 585. Dit zal vermoedelijk stijgen tot boven de 600. 
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. 
Tevens wordt gevraagd om de uitslagen ook per SMS door te geven aan Freddy C. en de 
wedstrijdbladen ook door te sturen. 
 
 
6. Bekercompetitie 

Freddy Cooreman geeft een overzicht over de nieuwe vorm van de 
bekerformule.(werd ook al op de kalendervergadering gedaan). De wedstrijden zullen 
op Vrijdag gespeeld worden doch kunnen verschoven worden naar Zaterdag mits 
overeenkomst tussen de clubs. Na de bekercompetitie zal een evaluatie gemaakt 
worden met het oog op de toekomst. 

 

 
Pauze met een drankje voor iedereen. 
 

 
 
7. Rondvraag over de nieuwe reglementen 
 

Chris Maerschalck geeft bijkomende uitleg over de kleine wijzigingen in de 
reglementen. Over het meten was er nogal wat over en weer gepraat. 
 
Kan iemand mij hier de juiste tekst bezorgen over het meten? 
 
Bij twijfel is het de beste oplossing om het reglementenboekje ter hand te nemen 
en na te kijken. 
Johan Beirnaert merkt hier terecht op dat een positieve en sportieve houding van 
alle spelers moeilijkheden kan vermijden. 

 
 
8. Punten aangebracht door de leden 

Door de leden werden geen bijkomende punten aangebracht. 
Franky Debaene stelt voor om een initiatie over de reglementen  in te richten (wat 
ondertussen al gebeurd is). 

 
Na het overhandigen van de documenten voor komend seizoen werd iedereen bedankt voor 
de aanwezigheid en werd de vergadering om 21u30 gesloten. 
 
  Sierens Jackie     Lefebure Erik 
  Voorzitter     Secretaris 
 
   
 
   


