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Statutaire vergadering. 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10h 
 
Geen niet geëxcuseerde afwezigen.  
 
Vorig verslag: geen opmerkingen 
 
Nieuw: Ivan en Gregory 
 
Verkiezing Bestuur: Voorzitter en penningmeester, de voorzitter wordt 
bevestigd in zijn functie en net als de penningmeester verkozen met 100%. 
 
Handicap: Naar aanleiding van een discussie is besloten dat, indien mogelijk 
handicap moet gespeeld worden op de clubavond, echter, indien de betrokken 
persoon geen handicap kan spelen, een vrije partij mag gespeeld worden zodat 

handicap geen absolute voorrang heeft en dit naar de handicap punten. 
 

Uit nazicht blijkt dat kader 47/2 niet gespeeld wordt en zal bekeken worden 
tegen volgende vergadering in functie van volgend seizoen. 

 
De handicap punten dienen te worden nagezien en in sommige gevallen 

aangepast. 
 

Sport: - Jan Plasmans is nationaal kampioen kader 38/2 220 punten. 
  - Freddy Van De Voorde is gewest kampioen 70 punten vrij KB. 

 - Er is sprake van een verhoging van het lidgeld om terug een 
 - scheiding te krijgen van de gemende finales.  

 
Financiën:  - De boekhouding werd nagezien door Jan Plasmans en Freddy        

Van de Voorde. 
  - Een overzicht is uitgedeeld aan de leden. 
  - Het vorige boekjaar is afgesloten met een winst van +- €530. 

- Het lidgeld van “ADL leden” dient terug gevorderd te worden van KBBB 
- Het budget voor het volgende boekjaar met een prognose van €861 
winst is rondgedeeld onder de leden. 

 
 



Website:      Deze wordt eerstdaags bijgewerkt. 
 
Souper:  Locatie “Garage Willy” 

De traiteur wordt nog bekeken, de leden worden verzocht suggesties in te 
dienen. 

 
Allerlei:  Het tornooi Frédy Bleys wordt georganiseerd in een poule systeem van 3 of 4 
man, afhankelijk van de inschrijvingen, en wordt deels gesponsord door Frédy zelf. 
 
Rondvraag: De meeste vragen werden eigenlijk al behandeld tijdens de vergadering, 
een vraag ging over de toegelaten kleur van hemd, deze is eigenlijk vrij zolang de 
wedstrijd individueel is of in ploeg als alle spelers van de ploeg dezelfde kleur van 
hemd dragen. 
 
 
De vergadering is afgesloten om 21.40h. 
 
Ruddy Van Den Bergh 

Secretaris BC De Leug. 
 

 
 
 
 
 


